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ত্ত্বফত্ত্বভল্লাত্ত্বয যাভানীয যাীভ 

আন্নারাভদাত্ত্বরল্লা া রাতু া ারাভু ‘অরা যাূত্ত্বরল্লা া ‘অরা অত্ত্বরত্ত্ব া 

অাত্ত্বফত্ত্ব াল্লাভ তাত্ত্বরভান কাীযা। 

‘অম্মা ফা’অদ... 

ভাত্ত্বরকুর ভুরক যাবু্বর ‘অরাভীন অল্লা ুফানাহু া তা’অরা ফলরন – 

هَِ ِعٌذََ َهْقتًا َكبُزََ ﴾٢﴿ تَْفعَلُىىََ َلَ َها تَقُىلُىىََ ِلنََ آَهٌُىا الَِّذييََ أَيَُّها يَا  تَقُىلُىا أَى اللَـّ
هََ إِىََّ ﴾٣﴿ تَْفعَلُىىََ َلَ َها ٌْيَاىَ  َكأًََُّهن َصفًّا َسِبيِلهَِ فِي يَُقاتِلُىىََ الَِّذييََ يُِحبَُّ اللَـّ  بُ

ْزُصىصَ   ﴾٤﴿ هَّ

‚ভুত্ত্বভনগণ! ততাভযা মা কয না, তা তকন ফর? ততাভযা মা কয না, তা ফরা অল্লায কালে 

খুফআ লতালজনক। অল্লা তালদযলক বারফালন, মাযা তাাঁয লথ াত্ত্বযফদ্ধবালফ রড়াআ 

কলয, তমন তাযা ীাগারালনা প্রাচীয।‛ (ূযা প, ৬১: ২-৪) 

 

ا تُتَْركُوا أَن َحِسْبتُمْْ أَمْْ هُْ يَْعلَمِْ َولَمَّ هِْ ُدونِْ ِمن يَتَِّخذُوا َولَمْْ ِمنكُمْْ َجاَهُدوا الَِّذينَْ اللَـّ  اللَـّ

هُْ ۚ ْ َوِليَجةْ  اْلُمْؤِمنِينَْ َولَْ َرسُوِلهِْ َولَْ  تَْعَملُونَْ بَِما َخبِيرْ  َواللَـّ
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ততাভযা ত্ত্বক ভলন কয তম, ততাভালদয তেলড় তদা লফ এভত্ত্বন, মতক্ষণ না অল্লা তজলন তনলফন 

ততাভালদয তক মুদ্ধ কলযলে এফং তক অল্লা, তাাঁয যূর  ভুরভানলদয ফযতীত নয কাঈলক 

তযঙ্গ ফনু্ধরূল গ্রণ কযা তথলক ত্ত্বফযত যললে। অয ততাভযা মা কয ত ত্ত্বফলল অল্লা 

ত্ত্বফলল ফত্ত্বত। [অত তাফা, ১৬] 

 

ََلةَْ َوأَقِيُموا أَْيِديَكُمْْ كُفُّوا لَُهمْْ قِيلَْ ينَْالَّذِْ إِلَى تَرَْ أَلَمْْ َكاةَْ َوآتُوا الصَّ ا الزَّ  َعلَْيِهمُْ كُتِبَْ فَلَمَّ

ْنُهمْْ فَِريقْ  إِذَا اْلِقتَالُْ هِْ َكَخْشيَةِْ النَّاسَْ يَْخَشْونَْ ِمّ  ِلمَْ َربَّنَا َوقَالُوا ۚ ْ َخْشيَة ْ أََشدَّْ أَوْْ اللَـّ

ْرتََنا َلْولَْ اْلِقتَالَْ َعلَْيَنا َكتَْبتَْ ْنيَا َمتَاعُْ قُلْْ ۚ ْ قَِريبْ  أََجلْ  إِلَىْ  أَخَّ  َخْيرْ  َواْْلِخَرةُْ قَِليلْ  الدُّ

ْ تُْظلَُمونَْ َولَْ اتَّقَىْ  ِلَّمنِْ   فَتِيَل 

অত্ত্বন ত্ত্বক তফ তরাকলক তদলখনত্ত্বন, মালদযলক ত্ত্বনলদে তদা লত্ত্বের তম, ততাভযা ত্ত্বনলজলদয 

াতলক ংমত যাখ, ারাত কালভ কয এফং মাকাত ত্ত্বদলত থাক? তঃয মখন তালদয 

প্রত্ত্বত ত্ত্বিতালরয ত্ত্বনলদে তদা র, তৎক্ষণাৎ তালদয ভলধয একদর তরাক ভানুললক ব কযলত 

অযম্ভ কযর, তমভন কলয ব কযা  অল্লালক। এভন ত্ত্বক তায তচল ত্ত্বধক ব। অয 

ফরলত রাগর, া ারনকতো, তকন অভালদয ঈয ত্ত্বিতার পযজ কযলর! অভালদযলক তকন 

অয ত্ত্বকেুকার ফকা দান কযলর না। ( ত যূর) তালদযলক ফলর ত্ত্বদন, াত্ত্বথেফ পাদা 
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ীত্ত্বভত। অয অত্ত্বখযাত যলমগাযলদয জনয ঈত্তভ। অয ততাভালদয ত্ত্বধকায একত্ত্বি ূতা 

ত্ত্বযভান  খফে কযা লফ না। [অন-ত্ত্বনা, ৭৭] 

 

গত তফ কলক ফেলয তাীদ  ত্ত্বজালদয দাা তাযার ত্ত্বভত্ত্বিায করযালন তফ 

লনকিুকুআ েত্ত্বড়ল লড়লে। তম প্রজলেয অলগ ভ কািলতা জাত্ত্বত্ত্বরযায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন নুলঙ্গ 

ত্ত্বনল, অজ তালদয ঈলল্লখলমাগয একিা ংলয কালে এফ ত্ত্বকেু োত্ত্বল ত্ত্বজালদয িাক 

গুরুত্বূণে ল ঈলেলে, মাযা অলগ ত্ত্বনলজলদয ারাত ত্ত্বনলআ ত্ত্বচতা কযলতা না, অজ ঈম্মায 

যলেয নদী তদলখ তালদয হৃদ প্রত্ত্বতত্ত্বনত ক্ষতত্ত্বফক্ষত লে। কুপপায  তাাগীত মলতাআ 

ত্ত্বজালদয ত্ত্বফরুলদ্ধ প্রচায চারালে, মলতাআ ত্ত্বজাদলক প্রশ্নত্ত্বফদ্ধ কযলত চালে, মতআ 

ত্ত্বজালদয িাকলক চাা ত্ত্বদলত চাআলে তলতাআ এ িাক অলযা েত্ত্বড়ল ড়লে। কর প্রংা 

অল্লায জনয তাাঁয স্বী কালজ প্রফর থালকন মত্ত্বদ ত্ত্বধকাং তরালকযাআ তা জালনন না। 

 

هِْ نُورَْ يُْطِفئُوا أَن يُِريُدونَْ هُْ َويَأَْبى بِأَْفَواِهِهمْْ اللَـّ  َكِرهَْ َوَلوْْ نُوَرهُْ يُتِمَّْ أَن إِلَّْ اللَـّ

 ﴾٢٣﴿ اْلَكافُِرونَْ
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তাযা তালদয ভুলখয পুৎকালয অল্লায নূযলক ত্ত্বনফোত্ত্বত কযলত চা। ত্ত্বকন্তু অল্লা ফযআ 

তাাঁয নূলযয ূণেতা ত্ত্বফধান কযলফন, মত্ত্বদ কালপযযা তা প্রীত্ত্বতকয ভলন কলয। [অত 

তাফা, ৩২] 

 

তলফ ত্ত্বচযাচত্ত্বযত তয র একত্ত্বি কাজ মখন শুরু  তখন ভান ত্ত্বনন্ত্রন কযা মলতািুকু জ 

, কালজয ফযাত্ত্বি ফৃত্ত্বদ্ধয ালথ ালথ তা অয লতািা জ থালক না। ফযত্ত্বতক্রভ ফযআ 

অলে, তলফ এিা াধাযন বালফ তয। এ কথা নরাআন দাা  দা’ইলদয তক্ষলে তয। 

অভযা মত্ত্বদ নরাআলন ত্ত্বজালদয দাা এফং দা’ইলদয ত্ত্বদলক তাকাআ তালর এ লতযয 

প্রভাণ াা মা। তম ভানালজয দাা অভযা কযত্ত্বে, তম ভানালজয নুযন অভযা 

কযত্ত্বে তায তে, বফত্ত্বষ্ট্য এফং দাত্ত্বফগুলরা র্কলকে তদখা মা লনক বাআ-আ াত্ত্বকফার নন। 

তমভন, অজকার একত্ত্বি কথা খুফ তফত্ত্ব তানা মা অয তা র ‚ভানালজয বাআ‛ ফা ‚ভুক 

অভালদয ভানালজয‛। এধযলনয কথা দ্বাযা তফাঝালনা  ঈত্ত্বিষ্ট্ ফযত্ত্বে ত্ত্বজালদয ভানালজয 

নুাযী। ভুত্ত্বরভ ত্ত্বললফ অভালদয ভুত্ত্বরভ ত্ত্বযচল ন্তুষ্ট্ থাকাআ মলথষ্ট্। ‘অভবালফ এক 

ভুত্ত্বরভ অলযক ভুত্ত্বরলভয বাআ, এক ভুত্ত্বরলভয র্কদ, যে, ম্মানলক তায ভুত্ত্বরভ বাআ 

তপামত কযলফ। ত্ত্বযচ ত্ত্বললফ এিাআ মলথষ্ট্ া ঈত্ত্বচত। তখালন অরাদা কলয 

‚ভানালজয বাআ‛ ফা এধযলনয ব্দাফরীয প্রলাগ কলতািা তমৌত্ত্বেক তিা প্রশ্নালক্ষ, তায 
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ঈয এ ধযলনয ব্দাফরী ফযফহৃত  রূ্কণে ফাস্তফতায ালথ র্ককেীন বালফ। তখাজ ত্ত্বনলর 

তদখা মা মালক ফা মালদযলক ‚ভানালজয বাআ‛ ফরা লে ত্ত্বতত্ত্বন না তকান ত্ত্বজাদী তানমীলভয 

ালথ মুে, অয না ত্ত্বক্রবালফ তকান ধযলনয ত্ত্বজাদী কভেকালেয ালথ। এফং এআ বাআলদয 

ত্ত্বফার একিা ংলক মখন ত্ত্বজালদয কালজয ত্ত্বদলক অফান কযা  তখন তাযা ত্ত্বফত্ত্ববন্ন 

জুালত তা এত্ত্বড়ল মান। ত্ত্বফলল কলয মাযা তাযার ত্ত্বভত্ত্বিালত তত্ত্বরত্ত্বিত্ত্বি ত্ত্বললফ এফং 

‚ত্ত্বজাদী তত্ত্বরত্ত্বিত্ত্বি, ভানালজয বাআ‛ ত্ত্বললফ ত্ত্বযত্ত্বচত তালদয জনয এিা প্রা ১০০% তক্ষলে 

তয। তালর এ তকান ভানালজয কথা লে? মাযা এযকভ ফলর থালকন তালদয ভলধয 

প্রচত্ত্বরত ধাযণািা র তম ফযত্ত্বে ত্ত্বজাদ ভথেন কলয, ত্ত্বকংফা তানমীভ অর-িা’আদালক ভথেন 

কলয। মাযা ত্ত্বজাদ ভথেন কলযন, মাযা ৯/১১ ভথেন কলযন, ালতভ ভাযা ভথেন কলযন, 

ত্ত্বজাদ কযা ঈত্ত্বচত ভথেন কলযন তাযা র ‚ভানালজয বাআ‛, তাযা র অভালদয 

‚ভানালজয‛। ত্ত্বকন্তু অলর ত্ত্বক ভানাজ ফরলত এিালকআ তফাঝালনা , ভানাজ ফরলত ত্ত্বক 

ত্ত্বনেক তকান তাত্ত্বিক  ত্ত্বনত্ত্বি ভথেলনয ভলনাবাফলক তফাঝালনা ? অয এিা ত্ত্বক বফত্ত্বিক 

ত্ত্বজাদ তথা তানমীভ অর-িা’আদায ভানাজ? 

ভানাজ ফরলত অলর ত্ত্বক তফাঝালনা ? নাত্ত্বতদীঘে যাকালিত্ত্বভক অলরাচনা না ত্ত্বগল 

াধাযন বালফ ফরা মা ভানাজ র কভেদ্ধত্ত্বত। মত্ত্বদ ভানালজয ফলচল প্রচত্ত্বরত ংজ্ঞা 

রঃ ভানাজ র ‘আরভ, গ্রন, ত্ত্বফলেলন  ফাস্তফান কযায দ্ধত্ত্বত, তথাত্ত্ব একথা 
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ফেম্মত্ত্বতক্রলভ স্বীকৃত ভানালজয ত্ত্বযত্ত্বধ শুধুভাে ‘আরভ জেন  ফাস্তফালনয ভলধয ীত্ত্বভত 

না, ফযং তা অলযা ফযাক। অধুত্ত্বনক ভল ভানালজয ফোত্ত্বধক প্রচত্ত্বরত থে র দ্বীন 

কাললভয জনয কভেদ্ধত্ত্বত। তমভন ধরুন, তকঈ মত্ত্বদ ফলর দ্বীন কাললভয ন্থা র দাাত  

তামত্ত্বকযা এফং এ ত্ত্বফিালয ঈয কাজ কলয, তলফ তায ভানাজ র দাা  

তামত্ত্বকযায ভানাজ। তমভন তাফরীগ জাভাত। তকঈ মত্ত্বদ ফলর দ্বীন প্রত্ত্বতষ্ঠায ঈা র 

আরাভী ভাজ ত্ত্বফত্ত্বনভোন  ত্ত্বনভতাত্ত্বন্ত্রক ঈাল যাষ্ট্রক্ষভতা মাা, এফং ত এআ তলিয 

ঈয অভর কলয তলফ এিা তায ভানাজ। তমভন – জাভাালত আরাভী ফা আখানুর 

ভুত্ত্বরভীন। তকঈ মত্ত্বদ ভলন কলয দ্বীন প্রত্ত্বতষ্ঠায জনয কাজ র অথাযী অিীদায দাা 

তদা, এফং ত এআ ত্ত্বফিালয ঈয কাজ কলয তলফ তায তিাআ তায ভানাজ, তমভন 

াখ অরফানীয ারাত্ত্বপ দাা। তকঈ মত্ত্বদ ভলন কলয ঈম্মায ঈত্তযলনয জনয ফোত্ত্বধক 

গুরুত্বূণে কাজ র তাযত্ত্বফযা, তাত্ত্বপা, তা’রীভ, দাা, এফং ত এআ ত্ত্বফিালয ঈয 

‘অভর কলয তলফ তিাআ তায ভানাজ। 

এখালন রক্ষনী র ভানাজ যাত্ত্বয অভলরয ালথ র্কত্ত্বকেত একত্ত্বি ত্ত্বফল। ভানাজ 

ফাস্তফালনয ালথ র্কত্ত্বকেত। ত্ত্বনেক ভথেন ফা ভত্ত্বভেতায ালথ না। একাযলণ শুধুভাে 

ভথেলনয ালথ ভানালজয তমাগূে তখাজা াযকয। ত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ তকান একত্ত্বি অদে ধাযন  

তায ফাস্তফালনয ভাধযলভআ একত্ত্বি ভানালজয নুযন ম্ভফ। তলফ ত্ত্বজালদয তক্ষলে মখন 
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এিা ফরা  তখন এিা অলযা তফত্ত্ব গুরুতয একত্ত্বি ফযাায ল দাাঁড়া। কাযণ ত্ত্বজাদ র 

একত্ত্বি আফাদাত, মা অভালদয ভ একত্ত্বি পযম আফাদাত। আফাদালতয তক্ষলে ভথেলনয তকান 

ধাযনা াাফাল তকযাভলদয যাত্ত্বদ্বাল্লাহু অনহুভ া অজভাআলনয ভ তথলক অজ মেত 

দ্বীন আরালভ কখনআ ত্ত্বের না। তকান ুস্থ ভত্ত্বস্তলকয দ্বীলনয ফুঝ র্কন্ন ফযত্ত্বেলক অত্ত্বন 

কখলনা ফরলত তদখলফন না, ‚অত্ত্বভ ভাগত্ত্বযলফয ত্ত্বতন যাকাত ারাত‛ ভথেন কত্ত্বয। ত্ত্বনলজ 

অদা কত্ত্বয না।‚ তায তচল ফড় কথা র এআ ফযত্ত্বেলক তকঈ কখলনা অভায ‚নাভাজী 

বাআ‛ ফলর ত্ত্বকন্তু লবাধন কযলফ না, অয নাআ ফা ত নাভাজী ত্ত্বললফ স্বীকৃত্ত্বত াফায তমাগয 

লফ ায’ই দৃত্ত্বষ্ট্কন তথলক ত্ত্বকংফা াধাযন ভানত্ত্বফক ত্ত্বফচায-ত্ত্বফলফচনায দৃত্ত্বষ্ট্লকাণ তথলক, 

মলতাক্ষন না ত পযম ারাত অদা না কযলে। একআবালফ তকঈ ত্ত্বকন্তু কখলনা ফলর না 

‚অত্ত্বভ যাভাদ্বালনয ত্ত্বাভ ভথেন কত্ত্বয, পযম ভলন কত্ত্বয, মাযা ত্ত্বাভ ারন কযলে তালদয 

ভথেন কত্ত্বয, তাযা খুফ বালরা কাজ কযলে, তলফ অত্ত্বভ ত্ত্বনলজ ত্ত্বাভ ারন কত্ত্বয না।‚ ম্ভফত 

এখালন একিু বুর কযরাভ। দুঃখজনক বালফ অভালদয ভল ত্ত্বকেু ত্ত্বমত্ত্বিক এফং নাভধাযী 

‚তকুযরায‛ ভুত্ত্বরভ ফাংরালদল অলে মাযা এভন কথা ফলর। তলফ ায’ই বালফ এ ধযলনয 

কথায তকান ত্ত্ববত্ত্বত্ত তনআ, এফং পাযম অভর তথলক ত্ত্বফনা জলয ত্ত্বফযত থাকায কাযলণ এআ 

ফযত্ত্বে পাত্ত্বি ফলর গনয লফ। এআ দ্বীন তাত্ত্বিকতায দ্বীন না, দ্বীলনয অফযক ত্ত্বফলল ভথেলনয 

জাগা অল্লা অভালদযলক তদনত্ত্বন। আফাদালতয ত্ত্বফলগুলরা অভালদয ভথেন ালক্ষ ন, 

ফযং এগুলরায ালথ অভালদয র্ককে র তানায  ভানায। অত্ত্বন তজলনলেন পমলযয দুআ 
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যাকাত ারাত পযম এখন অত্ত্বন ফাধয এআ দুআ যাকাত ারাত অদা কযলত। অত্ত্বন মত্ত্বদ 

তা না কলযন তালর অত্ত্বন অল্লায ফাধযতা কযলরন এফং অনায এ ফস্থালনয তকান 

ায’ই তমৌত্ত্বেকতা ফা জাত্ত্বিত্ত্বপলকান তনআ। এখালন অত্ত্বন ভথেলনয কথা ফলর ায ালফন 

না। 

এখন ত্ত্বচতা করুন ত্ত্বজালদয কথা। ারাপলদয, কর ভামালফয আভাভলদয ফস্থান নুমাী 

ফতেভালনয ত্ত্বজাদ পাযমুর অআন। থোৎ ফতেভালন ত্ত্বজাদ প্রলতযক ফযত্ত্বেয ঈয পযম 

তমবালফ ফযত্ত্বেয ঈয পমলযয দুআ যাকাত ারাত পযম। [ত্ত্বফস্তাত্ত্বযত জানলত তদখুন, ‚ভুত্ত্বরভ 

বূত্ত্বভয প্রত্ত্বতযক্ষা‛ াখ অবু্দল্লা অমমাভ]। একআ ালথ া অবু্দর অমীলময ত্ত্বফখযাত 

পাতাা, মা এখলনা যদ কযা ত্ত্বকংফা লনাদন কযা এখলনা ম্ভফ ত্ত্বন নুমাী ত্ত্বিুস্তান 

দারুর াযফ, তমখালন ত্ত্বজাদ পযম। এফং তমফ ‚ত্ত্বজাদ ভথেক ভানালজয বাআ‛ অলেন 

তাযা ত্ত্বজাদ তম পাযমুর অআন তা স্বীকায কলযন। তালর প্রশ্ন র তকঈ মত্ত্বদ এিা স্বীকায 

কলয তলফ তায কযণী ত্ত্বক? ফযআ তায জনয অফযক এআ পযম কালজ াত্ত্বভর া। 

এখালন ভাঝাভাত্ত্বঝ তকান ত্ত্বকেু তনআ। দ্বীলনয তমলকান পযম ত্ত্বফধান র্কলকে ফযত্ত্বে ফগত া 

ভাে তায ঈয আ ত্ত্বফধান পযম। থোৎ ত ফাধয তখন তা ারন কযলত। এখালন ত্ত্বনেক 

ভথেলনয তকান ুু্লমাগ তনআ। অয ভুত্ত্বরভ ভােআ ত্ত্বজাদ ভথেন কলয, াফাগী পত্ত্বযদঈিীন 

ভাঈদ ত্ত্বজাদ ভথেন কলয, কাযণ ত্ত্বজাদ স্বীকায কযা কুপয। ভযািা ত্ত্বজাদ ভথেন 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ত্ত্বনল কখলনাআ ত্ত্বের না, তম ‘অত্ত্বরভযা ারা অদ-দ্বীনলক ফলরত্ত্বের কু্রলিাযলদয ালথ 

ত্ত্বভেতা কযলত তাযা ত্ত্বকন্তু ত্ত্বজাদ ভথেন কযলতন। 

ত্ত্বকন্তু তাযা ত্ত্বক ভথেন কযলত না? তাযা ত্ত্বকলয ত্ত্বফলক্ষ ত্ত্বেলরন? তালদয ভযািা ত্ত্বক ত্ত্বনল 

ত্ত্বের? তালদয ভযা আ ভূহুলতে ত্ত্বজাদ কযা ত্ত্বনল। তালদয ভযা ত্ত্বের তাত্ত্বিকবালফ মা 

দ্বীলনয পযম ত্ত্বফধান ত্ত্বললফ স্বীকায তাযা কযলেন তায ঈয ত্ত্বেক বালফ অভর কযা ত্ত্বনল। 

ত্ত্বনলজ ত্ত্বজাদ কযা ত্ত্বনল। মলতাক্ষন ত্ত্বজাদ একত্ত্বি দূযফতেী, তাত্ত্বিক ত্ত্বফল থালক তলতাক্ষন 

ফাআ এয লক্ষআ কথা ফলর। ত্ত্বকন্তু মখনআ তাগুলতয াভলন অজ, এখন, এখালন ত্ত্বজাদ 

কযায কথা অল, তখন ভযািা ফযাক বালফ তদখা তদ। দুঃখজনক বালফ এআ াজায 

ফেয ুযলনা ফযাত্ত্বধ এখলনা প্রফর ত্ত্বফক্রলভ ত্ত্বফদযভান, এফং অজ শুধুভাে ঈরাভাল ু’যাআ এ 

ফযাত্ত্বধলত অক্রাত না। 

এলতা তগর পযম ত্ত্বজালদয কথা, অয ত্ত্বজালদয ভানাজ থোৎ দ্বীন কাললভয দ্ধত্ত্বত 

ত্ত্বললফ ত্ত্বজাদলক তফলে তনা এফং তায নুযন কযায থে ত্ত্বক? এ ফযাালয অর আভাভ 

ার ভুজাত্ত্বিদ াখ ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদন যাত্ত্বভাহুল্লা ফলরন- 

‚ুতযাং, এআ ভানাজ, মা অভালদয াভলন ুফালয নযা স্বে, তা ত্ত্বকেু ুত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ গুণাফরীলক 

তবুেে কলয, মা াযী‘অহ্-এয দারীলর াা মা। অল্লাহ্ ুফানাহু তা‘অরা ফলরলেনঃ 
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 َويُِحبُّونَهُْ يُِحبُُّهمْْ بِقَْومْ  اللَّـهُْ يَأْتِي فََسْوفَْ ِدينِهِْ َعن ِمنكُمْْ يَْرتَدَّْ َمن آَمنُوا الَِّذينَْ أَيَُّها يَا

ة ْ اْلُمْؤِمنِينَْ َعلَى أَِذلَّةْ  هِْ َسبِيلِْ فِي يَُجاِهُدونَْ اْلَكافِِرينَْ َعلَى أَِعزَّ  لَْوَمةَْ يََخافُونَْ َولَْ اللَـّ

ِلكَْ ۚ ْ َلئِمْ  هِْ فَْضلُْ ذَ  هُْ ۚ ْ يََشاءُْ َمن يُْؤتِيهِْ اللَـّ  ﴾٤٥﴿ َعِليمْ  َواِسعْ  َواللَـّ

 

‘ত ইভানদাযগণ! ততাভালদয তথলক তম তকঈআ তালদয দ্বীন ত্ত্বযতযাগ কলয, তলফ অল্লাহ্ য 

এক িভ ত্ত্বনল অলফন, মালদযলক অল্লাহ্ বালরাফালফন, এফং মাযা অল্লালক 

বালরাফালফ, তাযা ইভানদাযলদয প্রত্ত্বত ানুবূত্ত্বতীর এফং কুপপাযলদয প্রত্ত্বত ত্ত্বত কলোয, 

তাযা অল্লায যাস্তা ত্ত্বজাদ কলয, এফং ত্ত্বনিুলকয ত্ত্বনিায লযাা কলয না। এিা অল্লায 

নুগ্র, মা ত্ত্বতত্ত্বন মালক আো দান কলযন, অয অল্লাহ্ প্রাচুমেদানকাযী, ফেজ্ঞ।‘ 

[অর-ভাআদাঃ৫৪] 

 

ুতযাং, এআ অাতত্ত্বি অভযা তম ফস্থায ভলধয অত্ত্বে তআ র্কলকে ফরলেঃ ‚ত 

ইভানদাযগণ! ততাভালদয তথলক তম তকঈআ তালদয দ্বীন ত্ত্বযতযাগ কলয,“‛ 

মখন ত্ত্বযিাহ্/দ্বীন-তযাগ ংঘত্ত্বিত , তখন ভানুললক দ্বীন আরালভ ত্ত্বপত্ত্বযল অনায জনয ত্ত্বক 

ত্ত্বক গুণাফরীয প্রলাজন? ততা এখালন ৬ত্ত্বি গুলণয কথা ঈলল্লখ কযা ললে, অল্লাহ্ ুফানাহু 

তা‘অরায কথা তথলক শুরু কলযঃ 

http://tanzil.net/#5:54


 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

‚“মালদযলক অল্লাহ্ বালরাফালফন, এফং মাযা অল্লালক বালরাফালফ, তাযা ইভানদাযলদয 

প্রত্ত্বত ানুবূত্ত্বতীর এফং কুপপাযলদয প্রত্ত্বত ত্ত্বত কলোয,“‛। ুতযাং, এআ গুণাফরী জেন 

কযা অভালদয জনয খুফআ জরুযীঃ 

[১] অল্লাহ্ ুফানাহু তা‘অরায প্রত্ত্বত একাত বালরাফাা 

[২] ইভানদাযলদয প্রত্ত্বত ত্ত্বফন  ানুবূত্ত্বত 

[৩] করযালণয ালথ াাময কযা এফং তা কযা লফোত্তভ দ্ধত্ত্বতলত 

[৪] কুপপাযলদয প্রত্ত্বত কলোযতা, অয এিা আরালভয ফচাআলত ত্ত্বোরী ফন্ধনঃ অর-

ারা’ ার-ফাযা’ (অনুগতয এফং র্ককেলেদ)-এয ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত , অভযা 

ইভানদাযলদয ালথ অনুগতয  কতেফযযাণতায র্ককে স্থান কত্ত্বয, এফং অভযা 

কুপপাযলদয প্রত্ত্বত ত্রুতা তালণ কত্ত্বয, অয তালদয ালথ খুফ কলোয অচযণ কত্ত্বয । 

[৫,৬] এযয ৫ভ এফং ৬ষ্ঠ গুণাফরী রঃ ‚“তাযা অল্লায যাস্তা ত্ত্বজাদ কলয, এফং 

ত্ত্বনিুলকয ত্ত্বনিায লযাা কলয না“‛। 

অয, ভানুললদযলক দ্বীলন ত্ত্বপত্ত্বযল অনায জনয, অল্লায যাস্তা ত্ত্বজাদ কযা, এফং ত্ত্বনিুলকয 

ত্ত্বনিায লযাা না কযা – এ বফত্ত্বষ্ট্য দু’ত্ত্বিয গুরুত্ব তযাত্ত্বধক। 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ুতযাং, মাযা এভন ভলন কলয তম, ভানুললক দ্বীলন ত্ত্বপত্ত্বযল অনা ম্ভফ (এআ গুণাফরী জেন 

ফযতীত) এফং একত্ত্বি আরাত্ত্বভক বূত্ত্বভ প্রত্ত্বতষ্ঠা কযা ম্ভফ, মখন ত্ত্বকনা আরালভয োা ৃত্ত্বথফীয 

ফুক তথলক াত্ত্বযত ললে, তলফ এভন ভানুললযা প্রকৃতলক্ষ অল্লাহ্ ুফানাহু তা‘অরায 

ভানাজ ঈরত্ত্বদ্ধ কযলত ালযন ত্ত্বন । কাযণ এআ অাতত্ত্বি রূ্কণেরূল স্বে এফং স্পষ্ট্ত 

প্রতীভান একত্ত্বি অাত । 

[ভানালজয ফযাালয ত্ত্বদকত্ত্বনলদেনা, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা ] 

তঃয াখ ঈাভা যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص এয ত্ত্বনলভাে াদীত্ত্বি ঈলল্লখ  প্রাত্ত্বঙ্গক অলরাচনায 

য ফলরন – 

 

‚অয অত্ত্বভ ততাভালদযলক াাঁচত্ত্বি ত্ত্বফললয অলদ কযত্ত্বে, মা অল্লা অভালক অলদ 

কলযলেন, অয তা রঃ শ্রফন, অনুগতয, ত্ত্বজাদ, ত্ত্বজযা এফং জাভা‘অ।‛ 

[আভাভ অভাদ  আভাভ অত-ত্ত্বতযত্ত্বভত্ত্বময দ্বাযা ফত্ত্বণেত] 

এখালন ত্ত্বফলত্ত্বি র, প্রথভ াাঁচত্ত্বি ত্ত্বফল মা র আরালভয াাঁচত্ত্বি স্তম্ভ, এগুলরালক য 

াাঁচত্ত্বি ত্ত্বফল ফযতীত ভানফজাত্ত্বতয জনয একত্ত্বি ানফযফস্থা ফা কভেদ্ধত্ত্বত ত্ত্বললফ প্রত্ত্বতষ্ঠা কযা 

ম্ভফ ন। একআবালফ একজন ফযত্ত্বেয লক্ষ কভলক্ষ এফং তলযয ত্ত্বদক ত্ত্বদল ভুত্ত্বরভ 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

া ম্ভফ ন, মখন ত ভানফযত্ত্বচত ত্ত্বফধালনয দ্বাযা ান কলয এফং ৃত্ত্বথফীলত আরালভয 

কতৃেত্ব থালক না। অয অভযা মত্ত্বদ এআ াাঁচত্ত্বি ত্ত্বফললক ভনলমাগ ত্ত্বদল তদত্ত্বখ, তালর অভযা 

তদখলত াআ তম, ত্ত্বফত্ত্ববন্ন তগালেয প্রত্ত্বত যূর (াল্লাল্লাহু অরাআত্ত্ব াাল্লাভ) -এয দা’াহ্-

এয ফাস্তফতায ালথ এআ াাঁচত্ত্বি ত্ত্বফল রূ্কণেরূল ঙ্গত্ত্বতূণে এফং দৃঢ়ভথেকঃ 

অয অভযা মখন অল্লায ত্ত্বকতাফ এফং অল্লায যূলরয ملسو هيلع هللا ىلص ুন্নায নুযলণয তচষ্ট্া কত্ত্বয, 

তখন অভযা স্পষ্ট্ তদখলত াআ তম, আরাত্ত্বভক তিআলিয প্রত্ত্বতষ্ঠা এফং দ্বীলনয ম্প্রাযলণয 

দ্ধত্ত্বত ত্ত্বললফ এগুলরায কথা তজায ত্ত্বদল ফরা লেঃ 

[১] একত্ত্বি জাভা‘অহ্ 

[২] অলদ তানা 

[৩] অনুগতয কযা 

[৪] ত্ত্বজযা কযা 

[৫] ত্ত্বজাদ কযা 

ুতযাং, মাযা ত্ত্বজযা কযায এফং অল্লায যাস্তা ত্ত্বজাদ কযায তযাগ স্বীকায ফযতীত 

আরালভয জনয তকান ত্ত্বকেু প্রত্ত্বতষ্ঠা কযলত চা, তলফ এরূ ভানুললযা ভুাম্মালদয ملسو هيلع هللا ىلص ভানাজ 

ঈরত্ত্বদ্ধ কযলত ালযত্ত্বন। অয মত্ত্বদ তাযা ফুলঝ থালক, তলফ তাযা এয ঈয ‘অভর কলযত্ত্বন, 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ফযং তাযা নযানয ধযলনয অনুগতয  ‘আফাদালতয দ্বাযা ত্ত্বনলজলদযলক ফযস্ত যাখলে। ুতযাং, 

এরূ ভানুললযা এ কর ফড় ‘আফাদাতভূলয বাযী পরাপর তথলক রান কযলে, কাযণ 

ত্ত্বনশ্চআ ত্ত্বজাদ একত্ত্বি কষ্ট্কয ‘অভর, মা অল্লাহ্ ুফানাহু তা‘অরা তায ত্ত্বকতালফ ঈলল্লখ 

কলযলেন। ুতযাং, এখন মেত মা ফরা ললে, তা তথলক এিা ত্ত্বযষ্কাযবালফ পুলি ঈলেলে তম, 

জাভা‘অহ্  ত্ত্বজালদয গুরুত্ব তযাত্ত্বধক।‚ 

[ভানালজয ফযাালয ত্ত্বদকত্ত্বনলদেনা, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা] 

ুতযাং, ত্ত্বকেু ুত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ গুনাফরী ফা বফত্ত্বষ্ট্য এ ভানালজয ভলধয তবুেে। াখ ঈাভা ত্ত্বফন 

রাত্ত্বদলনয বালা একজন ফযত্ত্বে তখন এ ভানালজয নুযনকাযী লফ মখন ত ভানালজয 

অফযক তোফরীয ঈয অভর কযলফ। থোৎ ত জাভা’অফদ্ধ লফ, শুনলফ  ভানলফ, 

ত্ত্বজযা  ত্ত্বজাদ কযলফ। থোৎ ভানালজয ত্ত্বফলত্ত্বি অভলরয ালথ র্কত্ত্বকেত তকান একত্ত্বি 

ভলনাবাফ ধাযন কযায ালথ না, এফং এিাআ স্বাবাত্ত্বফক। এফং াখ ঈাভা ত্ত্বফর রাত্ত্বদলনয 

যাত্ত্বভাহুল্লায কথা তথলক স্পষ্ট্ তম এ ভানাজ ভথেলনয ভানাজ না, ফযং এ ভানাজ র 

জাভা’অফদ্ধ া, তানা  ভানা, ত্ত্বজযা  ত্ত্বজালদয ভানাজ। এফং এখালন জাভা’অফদ্ধ 

ফায ঈলল্লখ তদলখ স্বত্ত্বস্ত তফাধ কযায ত্ত্বকেু তনআ, কাযণ ত্ত্বজাদ ভূরত একত্ত্বি জাভা’অফদ্ধ 

আফাদাত। [অভযা এলক্ষলে জাভা’অফদ্ধ া ফরলত একত্ত্বি খা ভুিাতীর জাভা’অলক 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

তফাঝাত্ত্বে, এফং ত্ত্বনলজলদয জাভা’অয ফযাালয ‘অভ থে প্রলাগ কলয ত্ত্বনলজলদয 

জাভা’অলকআ খাাত্ত্বযজলদয ভলতা ভুত্ত্বরভলদয একভাে বফধ জাভা’অ ভলন কত্ত্বয না] 

তালর ত্ত্বকবালফ একজন ফযত্ত্বে তম এ কাজগুলরা ঈমুে জয োড়া তেলড় তদ, ত্ত্বকন্তু ফলর 

ত এ ভানালজয ভথেন কলয তালক ‚ভানালজয বাআ‛ ফরা তমলত ালয? ায’ই ত্ত্বফচালয, 

ভানালজয থেগত ত্ত্বফচালযয এফং ফতেভান ভল মাযা ত্ত্বজালদয ভানাজলক অল্লায আো 

ুনরুজ্জীত্ত্বফত কলযলেন তালদয ত্ত্বফফৃত ভাকাত্ত্বেয অলরালক, তকান ত্ত্বফলফচনালতআ ততা এযকভ 

একজন ফযত্ত্বেলক – ত মলতাআ তযঙ্গ ফনু্ধ ফা শ্রদ্ধাবাজন দ্বীত্ত্বন বাআ তান না তকন – এআ 

ভানালজয নুাযী ফরা মা না। ভথেলনয তকান ভানাজ এ দ্বীলনয ভলধয তনআ। এ দ্বীন ততা 

ভাত্ত্বিদ-ফালেলরানায এর ক্লাত্ত্বলকা না, ফা বাযত-াত্ত্বকস্তান তখরা না, তম জাত্ত্বে লয ভথেন 

কযলরআ ল তগর। এিালতা এভন ল তগর তমন তকঈ ফরলে ‚অত্ত্বভ প্রাঈি নন-প্রযাত্ত্বিত্ত্বং 

ভুত্ত্বরভ‛ অয তাযয অলযকজন এল ফরলরা ‚যা ঈত্ত্বন াচ্চা ভুত্ত্বরভ‛! দ্বীন আরালভয 

দৃত্ত্বষ্ট্লকাণ তথলক এযকভ কথায, এযকভ ফস্থালনয তকান ত্ত্ববত্ত্বত্ত ত্ত্বক অলদৌ অলে? 

ফযং াখ ঈাভা ততা মথাথেআ ফলরলেন এ ভানাজ ত্ত্বকেু ুত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ গুণাফরীলক তবুেে কলয, 

তমভত্ত্বন বালফ প্রত্ত্বতত্ত্বি ভানালজয ত্ত্বকেু ুত্ত্বনত্ত্বদষ্ট্ বফত্ত্বষ্ট্য ফা গুনাফরী মায। মায অদে  

অভলর তম ভানালজয বফত্ত্বষ্ট্য প্রকা ালফ ত্ত্বতত্ত্বন ত ভানালজয। এলতা ত্ত্বনেক তভৌত্ত্বখক 

দাত্ত্বফয ত্ত্বফল ন। মত্ত্বদ প্রশ্ন কযা  ফাংরালদল আরালভয জনয, দ্বীলনয ুযক্ষায জনয, 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

তখদভলতয জনয, প্রত্ত্বতষ্ঠায জনয ঈম্মায জনয, ািুল্লা  ািুর আফালদয ত্ত্বদলক তাত্ত্বকল 

ফোত্ত্বধক গুরুত্বূণে তকান কাজত্ত্বি কযা ঈত্ত্বচত, অত্ত্বন তকান কাজত্ত্বি কযলফন? জফালফ তকঈ 

মত্ত্বদ ফলরন ফাংরালদল ফোত্ত্বধক গুরুত্বূণে কাজ আভান  অভলরয তভনত তালর তিা তায 

ভানাজ – মত্ত্বদ তকঈ ফলরন ফাংরালদল কাজ অত্ত্বিদা াী কযা, ত্ত্বযক-ত্ত্বফদ’অ দাাতী 

কালজয ভাধযলভ দূয কযা তলফ তিা তায ভানাজ – মত্ত্বদ তকঈ ফলরন ত্ত্বক্রত্ত্বিকার ত্ত্বথংত্ত্বকং 

কযা, াযীা ত্ত্বনল নতুন বালফ ত্ত্বচতা কযা, আরালভয ংস্কায কযা, তলফ তিাআ তায 

ভানাজ – মত্ত্বদ তকঈ ফলর ফাংরালদল কাজ আরাভী ফযফা প্রত্ত্বতষ্ঠান বতত্ত্বয কযা, ভাজ 

তফা কযা, তলফ তিাআ তায ভানাজ – কালযা ঈত্তয মত্ত্বদ  ফাংরালদল কাজ র ‘আরভ 

চচো, তাজঈীদ তখা, অযফী তখা  তখালনা তলফ তিাআ তায ভানাজ – মত্ত্বদ তকঈ ফলর 

ফাংরালদল কাজ র ত্ত্বভত্ত্বিা তর বতত্ত্বয কলয ত্ত্বভত্ত্বিা দাা কযা তলফ তিাআ তায 

ভানাজ। ত্ত্বকন্তু এয তকানত্ত্বি তাীদ ার াদীলদয, দাা ার ত্ত্বজালদয ভানাজ না। 

কাযণ ঈলযাে ভানালজয ঈয অভরকাযীযা এ কাজগুলরা কলযন ত্ত্বকন্তু তাযা ত্ত্বজাদ 

কলযন না। শুধুভাে ভুিাতীর জাভা’অয দযলদয ভলধযআ ত্ত্বিতালরয এ বফত্ত্বষ্ট্য ত্ত্বফদযভান, 

একাযলণ ত্ত্বিতালরয এ পাযত্ত্বমযাত একভাে ভুিাতীর জাভা’অয দযযাআ ারন কযলেন 

নযানয কাজগুলরা কযায াাাত্ত্ব। এফং এজনয জরুযী ন তম জাভা’অয কর দযআ 

ত্ত্বিতার করুক, ফযং ভুিাতীর জাভা’অয দয ত্ত্বললফ তম বাআ ত্ত্বভত্ত্বিায কাজ কযলেন ত্ত্বতত্ত্বন 

ত্ত্বিতালরয াক  রূ্কযক ত্ত্বললফআ তাআ কযলেন। ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বিতার তথলক ত্ত্বফত্ত্বেন্ন ল 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ত্ত্বভত্ত্বিায কাজ কযলেন না। একআ কথা ত দা’ই বাআলয তক্ষলে প্রলমাজয ত্ত্বমত্ত্বন অল্লায 

আফাদাত  তাগুত ফজেলনয প্রত্ত্বত দাা ত্ত্বদলেন, এফং ফযাত্ত্বে মালত এ নীত্ত্বতয ঈয অভর 

কযলত ালয, মালত কলয ফযাত্ত্বে ত্ত্বভল্লাতু আিাীলভয ঈয চরলত ালয ত থ তদত্ত্বখল 

ত্ত্বদলেন, এ নীত্ত্বতয ঈয ত্ত্ববত্ত্বত্ত কলয অল্লায যাস্তা ত্ত্বজাদ কযলে এভন জাভা’অয ালথ 

ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বনলজ অফদ্ধ ললেন এফং নযলক অফান কযলেন। নযত্ত্বদলক ঈলযাে ভানাজ 

ভূলয ঈয অভরকাযীযা ত্ত্বনলজযা ত্ত্বজালদয ফযাালয ত্ত্বনত্ত্বি থালকন, এফং নযলদযলক 

ত্ত্বনত্ত্বি ফায ত্ত্বক্ষা তদন, অয তালদয ত্ত্বক্রতা থালক শুধু ত্ত্বনত্ত্বি ভথেলনয তক্ষলে। ারা 

ারা ারা িুঅতা আল্লা ত্ত্বফল্লা। 

ঈহুলদয ত্ত্বদন মাযা মুলদ্ধ মা ত্ত্বন তাযা ত্ত্বজাদ ভথেন কযলতা ত্ত্বক কযলতা না, তা ত্ত্বনল ত্ত্বকন্তু 

ৃত্ত্বষ্ট্ জগলতয কালযা অগ্র তনআ। খিলকয ত্ত্বদনগুলরালত তক ত্ত্বজাদ ভথেন কলয অয তক 

কলয না এ ত্ত্বাফ ত্ত্বকন্তু কযা  ত্ত্বন। তাফুলকয ভ মাযা তেলন ফল ত্ত্বের, তালদয ভলধয 

তকঈ ত্ত্বক ত্ত্বজাদ ভথেন কযলতা ত্ত্বক না – ত ত্ত্বফল িুয’অলনয তকান অাতআ নাত্ত্বমর  

ত্ত্বন। ত্ত্বযভা কযা ললে অভর। মাযা ভু’ত্ত্বভন তালদয ত্ত্বফিালয প্রভাণ তাযা কালজয 

ভাধযলভআ ত্ত্বদললে। অয মাযা জযত্ত্বফীন বালফ াত গুত্ত্বিল ফল তথলকলে তালদয ভথেন 

থাকা ফা না থাকা গুরুত্ব া ত্ত্বন। গুরুত্ব তললে পযম আফাদালতয ফযাালয তালদয 

ত্ত্বনত্ত্বিতা, মায ত্ত্ববত্ত্বত্তলত তালদয ভুনাত্ত্বপক ফলর অখযাত্ত্বত কযা ললে এফং িুয’অলন ত্ত্বফত্ত্ববন্ন 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

জাগা কড়া বালা ত্ত্বতযস্কায কযা ললে। এ দ্বীন ত্ত্বনত্ত্বিতায দ্বীন না। আভান তথলক শুরু 

কলয ত্ত্বজাদ, এ দ্বীলনয তকান ত্ত্বকেুআ ভুলখ ফুত্ত্বর অঈড়ালনায ভলধয ীভাফদ্ধ না ফযং প্রত্ত্বতত্ত্বি 

ত্ত্বফললয ঙ্গপ্রতযলঙ্গয ভাধযলভ প্রভাণ ত্ত্বদলত অভযা ফাধয। থোৎ অভর কযলত অভযা অত্ত্বদষ্ট্। 

অল্লা ুফানাহু া তা’অরা ফলরন – 

 

ا تُتَْزكُىا أَى َحِسْبتُنَْ أَمَْ هَُ يَْعلَنَِ َولَوَّ  دُوىَِ ِهي يَتَِّخذُوا َولَنَْ ِهٌكُنَْ َجاَهذُوا الَِّذييََ اللَـّ
هَِ َََوِليَجةًَ اْلُوْؤِهٌِييََ َوَلَ َرسُىِلهَِ َوَلَ اللَـّ هَُ ۚ   ﴾٦١﴿ تَْعَولُىىََ بَِوا َخبِيزَ  َواللَـّ

 

ততাভযা ত্ত্বক ভলন কয তম, ততাভালদয তেলড় তদা লফ এভত্ত্বন, মতক্ষণ না অল্লা তজলন তনলফন 

ততাভালদয তক মুদ্ধ কলযলে এফং তক অল্লা, তাাঁয যূর  ভুরভানলদয ফযতীত নয কাঈলক 

তযঙ্গ ফনু্ধরূল গ্রণ কযা তথলক ত্ত্বফযত যললে। অয ততাভযা মা কয ত ত্ত্বফলল অল্লা 

ত্ত্বফলল ফত্ত্বত। [অত তাফা, ১৬] 

অভযা ত্ত্বক ভলন কযত্ত্বে অল্লায দ্বীলনয ত্ত্বফত্ত্বধত্ত্বফধানগুলরা েুনলকা ত্ত্বকেু? মখন চাআরাভ ভানরাভ 

মখন চাআরাভ ভথেনাললক্ষ তেলড় ত্ত্বদরাভ? এভন ত্ত্বফভ্রাত্ত্বত তথলক অভযা অল্লায কালে 

অশ্র চাআ। প্রকৃতলক্ষ এধযলনয ফযত্ত্বেয ফস্থান তাআ, তম ফস্থা পযম তযাগকাযীয , 

অর আভাভ ার ভুজাত্ত্বি াখ ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদন যাত্ত্বভাহুল্লা ফলরন- 
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‚“তযগুলরা অজ তকফরআ তদাদুরযভান এফং মালদয ঈয অল্লা দা কলযলেন তাযা 

ফযতীত কলরআ অল্লায দ্বীনলক াাময কযায ফদলর ফল থাকায ত্ত্বদ্ধাত ত্ত্বনললে। 

মুফকলদয ফুঝলত লফ তম, ত্ত্বজালদয ালথ র্ককেীন তনতৃলত্ব ফড় অকালযয ঘািত্ত্বত যললে, 

অয অভালদয এরূ ভানুললদয কথালক তবালফআ ঈলল্লখ কযলত লফ তমবালফ অল্লা 

ুফানাহু তা‘অরা ঈলল্লখ কলযলেন। 

এভন প্রলতযক ফযত্ত্বে তম তকান গ্রনলমাগয কাযণ ফযতীত ত্ত্বজাদ না কলয ফল যললে, তলফ 

তায ফস্থায ফণেনা কুযঅলন খুফআ ত্ত্বযষ্কায এফং ফযম্ভাফীঃ অয তা র ‚ত্ত্বপি‛। 

 

ِكن عُدَّة ْ لَهُْ ََلََعدُّوا اْلُخُروجَْ أََراُدوا َولَوْْ ـ  هُْ َكِرهَْ َولَ  اْقعُُدوا َوقِيلَْ فَثَبََّطُهمْْ انبِعَاثَُهمْْ اللَـّ

 ﴾٥٤﴿ اْلقَاِعِدينَْ َمعَْ

‚অয মত্ত্বদ তাযা তফয ফায আো তালণ কযলতা, তলফ ত্ত্বকেু যঞ্জাভ ততা প্রস্তুত কযলতা, ত্ত্বকন্তু 

অল্লা তালদয তফয ালক েি কযলরন, অয তাআ তালদযলক ফরা রঃ ‘ফল থালকা 

ততাভযা, মাযা ফল থালক তালদয ালথ।’‛[ূযা অত-তাফাঃ৪৬]  

[ভানালজয ফযাালয ত্ত্বদকত্ত্বনলদেনা, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা]  

তকান ভুত্ত্বরভ বাআলয ভন কষ্ট্ তদা, কাঈলক তোি কযা অভালদয ঈলিয না। ভুত্ত্বরভ 

বাআ ত্ত্বললফ প্রত্ত্বতত্ত্বি বাআ অভালদয কালে ত্ত্বপ্র, অল্লা তদালত করুন তালদযলক এফং 
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 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

অভালদযলক, অল্লা অয যাভানুয যাীভ একত্ত্বেত কলয ত্ত্বদন অভালদয জান্নালত। ভুত্ত্বরভ 

বাআ ত্ত্বযচিাআ মলথষ্ট্, এয তফত্ত্ব অয তকান ত্ত্বযচ ত্ত্বনস্প্রলাজন। ত্ত্বকন্তু মত্ত্বদ ভানালজয 

বাআ ফরলতআ  তলফ তরালপরায ালথ কাঈলক ফরা ম্ভফ না। যে, ত্ত্বযভাে, তজর, 

মুরুলভয, ফুলরি, পাত্ত্বয থ, অয ত্ত্বনস্তযঙ্গ ত্ত্বনত্ত্বি ভথেলনয থ এক না। অভযা বুলর তমলত 

াত্ত্বয না তাগুলতয কাযলণ ঘয োড়া অভালদয বাআলদয কথা, অভযা বুলর তমলত াত্ত্বয না 

অল্লায দ্বীলনয জনয দুত্ত্বনালক তারাক ত্ত্বদল তদা অভালদয বাআলদয কথা, অভযা বুলর 

তমলত াত্ত্বয না ত্ত্বদলনয য ত্ত্বদন তযাদ-ফৃত্ত্বষ্ট্-ঝড় ঈলক্ষা কলয ুলমালগয লক্ষা অল্লায 

ত্রু  অভালদয ত্রুলদয ত্ত্বকাযী ফালঘয ভলতা নুযন কযলত থাকা ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয কথা, 

অভযা বুলর তমলত াত্ত্বয না তাগুলতয কাযাগালয ফন্ধী অভালদয বাআলদয কথা, অভযা বুলর 

তমলত াত্ত্বয না ত্ত্বেক এ কথাগুলরা তরখায ভ ভুযতাদীলনয ালত ত্ত্বযভালে ফিী অভালদয 

বাআলদয কথা; আা অল্লা অত্ত্বন অনায এ ফািালদয তপামতকাযী ল মান, অত্ত্বন 

তালদয করযাণভ ভুত্ত্বে ত্বযাত্ত্বিত করুন, অভযা বুলর তমলত াত্ত্বয না তাগুলতয ালত ত্ত্বনত 

অভালদয বাআলয কথা মায যলেয ফদরা তনা অভালদয ঈয অজ াত্ত্বজফ, 

যাত্ত্বভাহুল্লাহু া তা’অরা। এ বাআযা তকান ত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ ক, খ, গ, তানমীলভয া অফযক না, 

ফযং অল্লায যাস্তা অল্লায দ্বীন প্রত্ত্বতষ্ঠায জনয ত্ত্বজাদ কযলত ত্ত্বগল অরু ুন্নায 

তবুেে এযকভ মলতা বাআ অলে, ৃত্ত্বথফীয তমলকান তকাণালত, তাযা কলরআ অভালদয 

ভানালজয বাআ, এযাআ অভালদয যলেয বাআ। এলদয যেআ অভালদয যে, এলদয কষ্ট্আ 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

অভালদয কষ্ট্, এলদয শ্রুআ অভালদয শ্রু – ত অল্লা অত্ত্বন অনায দুফের ফািালদয 

প্রলচষ্ট্া কফুর করুন, ত্ত্বনশ্চ অত্ত্বন োড়া অভালদয অয তকান া তনআ। এফ ত্ত্বকেু বুলর 

ত্ত্বগল এফ তযাগ ত্ত্বতত্ত্বতক্ষালক বুলর ত্ত্বগল রাআক-কলভন্ট ত্ত্বদল যাত্ত্বিব থাকা, ািাত্ত্বক ারাকা 

অয ত্ত্বনত্ত্বি ভথেনলক অভযা এক কলয তপরলত াত্ত্বয না। ত্ত্বনশ্চ প্রথভ দরত্ত্বি ত্ত্বদ্বতী 

দরত্ত্বিয ভত ন। ত্ত্বনশ্চ তম ভুলি ঝড় তনআ ত ভুি অভালদয ন। 

অল্লায কালে অশ্র চাআ তকান ভুত্ত্বরভ বাআলয প্রত্ত্বত ত্ত্বফলদ্বল তালণ কযা তথলক। অল্লায 

কালে অশ্র চাআ ভুত্ত্বরভলদয ভলধয ত্ত্বফলবদ ৃত্ত্বষ্ট্ কযা তথলক। অল্লায কালে অশ্র চাআ 

ত্ত্বমত্ত্বফযা তথলক, স্বী স্বালথেয কাযলণ ভুত্ত্বরলভয তলয অঘাত কযা তথলক। অল্লায কালে 

অশ্র চাআ অল্লা ুফানাহু া তা’অরায ালিয ঈলয তাাঁয ৃত্ত্বষ্ট্য ািলক প্রাধানয 

তদা তথলক। অল্লায কালে অশ্র চাআ ‚ালে তরালক ত্ত্বক ফলর‛ এ ত্ত্বচতা াি প্রকা 

কযা তথলক ত্ত্বফযত থাকা তথলক। অল্লায কালে অশ্র চাআ, ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ালিয ঈলয 

ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ালথ ারায ঈলয, ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ফেফযলক তুলর ধযায ঈলয, ফল থাকা 

ফযত্ত্বেত্বলদয স্থান ত্ত্বদলত। অল্লায কালে অশ্র চাআ, ভুাত্ত্বজয ার অনাযলদয ত্ত্বধকায 

ত্ত্বফসৃ্মত া তথলক, অল্লায কালে অশ্র চাআ তাগুলতয কাযাগাযী ফিী অভালদয শুুখ  

বাআলদয কথা বুলর মাা তথলক। অল্লায কালে অশ্র চাআ তাাঁয দ্বীলনয পাযত্ত্বমযালতয কথা 

ত্ত্বনেক কলভত্ত্বিক ঐলকযয জুালত এত্ত্বড়ল মাা তথলক। অয ত্ত্বতকলোযতায ত্ত্ববলমাগ 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ঈত্থানকাযীলদয প্রত্ত্বত জফাফ ত্ত্বললফ অর আভাভ অর ভুজাত্ত্বি াখ ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদলনয 

যাত্ত্বভাহুল্লা এ ঈত্ত্বেত্ত্বিআ মলথষ্ট্– 

‚মত্ত্বদ একজন ফযত্ত্বে ত্ত্বজাদ না কলয ফল থালক এফং যাস্তা তথলক কাাঁিা ফা তায দৃ তকান 

ফাাঁধা ড়ালনায কালজ ত্ত্বনলজলক ফযস্ত যালখ, তমত্ত্বি ত্ত্বকনা ইভালনযআ একত্ত্বি প্রাখা, মখন ত্ত্বকনা 

যত্ত্বদলক ত্ত্বজাদ ফযত্ত্বেগতবালফ পাযদ কতেলফয ত্ত্বযণত ললে, তখন তায তআ কলভেয 

ফযাালয এরূ ফরা লফ না তমঃ ‚অল্লা তমন তালক ঈত্তভ ুযস্কায দান কলযন,‛ ফযং, 

অভালদয দ্বীলনয ভালঝ ত একত্ত্বি পাত্ত্বি ফযত্ত্বে ত্ত্বললফআ ত্ত্বফলফত্ত্বচত লফ, তম ‚রা আরাা 

আল্লাল্লাহ্‛-তক এফং ভুাম্মাদ (াল্লাল্লাহু অরাআত্ত্ব াাল্লাভ) এয দ্বীনলক াাময কযায 

পাযদ/ (ফাধযতাভূরক) কতেফয তথলক রান কলযলে। 

ুতযাং, এআ প্রধান ত্ত্বফলত্ত্বিয ফযাালয লচতন থাকা ত্ত্বত জরুযী ত্ত্বফল তমত্ত্বিয ত্ত্বকেু ফযত্ত্বতক্রভ 

স্থান ফযতীত প্রা ভগ্র ভুত্ত্বরভ বূখলেআ নুত্ত্বস্থত্ত্বত অজ কলরয তচালখয াভলন রূ্কণে 

স্বে।‛ 

[ভানালজয ফযাালয ত্ত্বদকত্ত্বনলদেনা, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা] 

ংলয জফাফঃ 

এ মোল তকঈ ফরলত কযলত ালযন, তমফ ‚ত্ত্বজাদ ভথেক ভানালজয বাআ‛-যা 

ফাংরালদল ত্ত্বজালদয কালজ যীক লেন না তাযা লতা গ্রনলমাগয জলযয কাযলণ এ 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

কালজ অলত াযলেন না। ত্ত্বকংফা তালদয লতা তকান ং অলে, ত্ত্বকংফা আজত্ত্বতাদী 

তকান ত্ত্বফল অলে, তম কাযলণ তাযা কাজ তথলক ত্ত্বফযত অলেন। 

ফযআ াযীাম্মত জয মত্ত্বদ তকান বাআলয থালক তলফ তিা ত্ত্ববন্ন ফযাায। ত্ত্বকন্তু 

অলর ত্ত্বক এিাআ কাযণ? ফাস্তফতা ত্ত্বক ফলর? ফাস্তফতায অলরালক তদখা মা তমফ বাআ 

ত্ত্বজাদ পাযমুর অআন এতয স্বীকায কযায দাত্ত্বফ কলযন, বফত্ত্বিক ত্ত্বজাদলক ভথেলনয দাত্ত্বফ 

কলযন, এফং ত্ত্বজাদ ভানালজয নুযলনয দাত্ত্বফ কলযন তালদয ক্ষ তথলক ত্ত্বনলভাে 

জয/‛আজত্ত্বতাদ‛ ভূ ত কযা ঃ 

১) তকান জাভা’অয ালথ ত্ত্বজাদ কযলফা? ফাংরালদল ত্ত্বক ঈমুে জাভা’অ অলে মাযা ত্ত্বেক 

বালফ ত্ত্বজাদ কযলে? 

২) তকান অিীদায ত্ত্ববত্ত্বত্তলত ত্ত্বজাদ লফ? অিীদায ভলতা তভৌত্ত্বরক ত্ত্বফল ত্ত্বেক না কলয 

ত্ত্বকবালফ ত্ত্বজাদ লত ালয? 

৩) ত্ত্বজাদ কযলফা তলফ ফাংরালদল না, ত্ত্বজযত কলয। ত্ত্বজযত কযায অগ মেত নযানয 

বালফ দ্বীলনয তখদভত কযলত চাআ 

৪) ত্ত্বজাদ পাযমুর অআন, তলফ তবৌগত্ত্বরক, াভাত্ত্বজক, জনগলণয ভানত্ত্বকতা আতযাত্ত্বদয ত্ত্বফচালয 

ফাংরালদল ত্ত্বজাদ লফ না, ফাংরালদল ফড়লজায স্মর তর তিলযাত্ত্বযমভ ফা ত্ত্বভত্ত্বিায কাজ 

চরলত ালয। 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

৫) ত্ত্বজাদ পাযমুর অআন ত্ত্বকন্তু ফাংরালদলয ত্ত্বজাদ পযম না। ফাংরালদল ত্ত্বজাদ কযলফা না। 

অলগ প্রলাজন অলযা ‘আরভ চচো, অলযা তাযফীা, ভানুললয ভলধয লনক ত্ত্বফভ্রাত্ত্বত অলগ 

এগুলরা ত্ত্বেক কযলত লফ। 

৬) ত্ত্বজাদ পাযমুর অআন, ত্ত্বকন্তু তরখালরত্ত্বখ (ফা নয তকান জুাত) কযায ুফালদয অভায 

একিা ত্ত্বযত্ত্বচত্ত্বত অলে। লনক ভানুল অভালক তচলন, এ ফস্থা অত্ত্বভ ত্ত্বকবালফ ত্ত্বজালদয 

কালজ াত্ত্বভর লত াযলফা? এ কাজ ততা তগালন কযলত লফ। 

৭) ত্ত্বজাদ কযলফা ত্ত্বকন্তু মলথষ্ট্ জাত্ত্বন না অলযা একিু ‘আরভ জেলনয য ত্ত্বজালদ াত্ত্বভর 

লফা/অভায আভান দুফের, দুফের আভান ত্ত্বনল ত্ত্বকবালফ ত্ত্বজালদ াত্ত্বভর ফ? 

অভযা তচষ্ট্া কযলফা আনা অল্লা এলক এলক এফ জয/‛আজত্ত্বতালদয‛তভৌত্ত্বরক 

কাোলভাগত দুফেরতা তুলর ধযলত। 

১) তকান জাভা’অয ালথ ত্ত্বজাদ কযলফা? ফাংরালদল ত্ত্বক ঈমুে জাভা’অ অলে মাযা ত্ত্বেক 

বালফ ত্ত্বজাদ কযলে? 

এ প্রশ্নত্ত্বি ফহুর ঈচ্চাত্ত্বযত এফং একআ ালথ তমৌত্ত্বেক  গুরুত্বূণে। ত্ত্বজালদয ভলতা একত্ত্বি 

আফাদাত তকান জাভা’অয ালথ রৃ্কে ল কযা লফ তা তযত গুরুতূণে একত্ত্বি ত্ত্বদ্ধাত মা 

ত্ত্বনল প্রলতযক ভুত্ত্বরলভয অতত্ত্বযকতায ালথ গবীয বালফ ত্ত্বচতা কযা ঈত্ত্বচত। তলফ একআ ালথ 

এিা ভলন যাখলত লফ ত্ত্বজালদয পযম ফায হুকুভত্ত্বি এ প্রশ্নত্ত্বিয ঈত্তলযয ঈয ত্ত্বনবেয কলয 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

না। থোৎ তকান তদল মত্ত্বদ ত্ত্বজাপ পযম  এফং এভন একত্ত্বিভাে ভুত্ত্বরভ জাভা’অ থালক 

মাযা ত্ত্বজাদ কযলে তলফ ত জাভা’অয ভলধয বুর-ত্রুত্ত্বি থাকলর তালদয ালথ রৃ্কে লআ 

ত্ত্বজাদ কযলত লফ। জাভা’অয ভলধয থাকা বুরত্রুত্ত্বিয জনয ত্ত্বজাদ তেলড় তদা মালফ না। 

তমভন ধরুন একজন ফযত্ত্বে আরাভ গ্রলনয য জানলত াযলরা জুভু’অয ারাত পযম। 

এখন তদখা তগর ত তমখালন থালক তিা ত্ত্বিু ধুযত্ত্বলত এরাকা ফায কাযলণ তখালন তকান 

ভাত্ত্বজদ তনআ। ফলচল কাোকাত্ত্বে ভাত্ত্বজদ র দুআ গ্রাভ লয। অফায ত ভাত্ত্বজলদয 

আভালভয তাজঈীদ ুলযাুত্ত্বয ত্ত্বেক না, িুয’অলনয খুফ তফত্ত্ব ং তায ত্ত্বপম কযা তনআ, 

ভুল্লীলদয ‘আরভ-অভলরয ফস্থা বালরা না। ত্ত্বকন্তু তখালন জুভু’অয ারাত অদালয পযম 

হুকুভিা অদা লে। এখন এ কভত্ত্বত গুলরায জনয এ নভুত্ত্বরভ ফযত্ত্বে এ জাভালতয ালথ 

পযম দাত্ত্বত্ব ারন তথলক ত্ত্বফযত থাকলত ালয? ফযআ না, ফযং এআ নভুত্ত্বরলভয জনয 

পযম র এআ জাভালতয ালথআ জুভু’অয ারাত অদা কযা, এফং াাত্ত্ব াধযভত 

জাভালতয ‘আরভ-অভলরয ফস্থা ঈন্নলনয তচষ্ট্া কযা। অয মত্ত্বদ এ জাভালতয ফস্থা এলতাআ 

খাযা , তাযা মত্ত্বদ দ্বীলনয তভৌত্ত্বরক ত্ত্বফলল এভনবালফ তগাভযা  তম এলদয ালথ 

আফাদাত কযা মালেআ না, তালর আ ফযত্ত্বেলক ত্ত্বনলজয একত্ত্বি জাভাত ফানালত লফ। ত্ত্বকন্তু 

পযম আফাদাত তেলড় তদা মালফ না। 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ফযং ারাপলদয ভলধয, তালফী  তালফ-তাফ’ইনলদয ভলধয এভন লনলক ত্ত্বেলরন মাযা 

খালযত্ত্বজ তনতায ধীলন যাাত্ত্বপলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ ত্ত্বজাদ কলযলেন। মখন তালদয এ ফযাালয প্রশ্ন 

কযা লত্ত্বের, ‚তকন অনাযা জাান্নালভয কুকুযলদয ধীলন ত্ত্বজাদ কযলেন?‛, তখন 

তালদয জফাফ ত্ত্বের, ‚অভযা আরালভয ত্রুলদয ধীলনয অল্লায ত্রুলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ ত্ত্বজাদ 

কযত্ত্বে।‚ [ত্ত্বফস্তাত্ত্বযত জানলত তদখুন, ‚খাাত্ত্বযজ  ত্ত্বজাদঃ, াখ অফু াভমা অর-ভাত্ত্বয 

পাকাল্লাহু অযা]। খাাত্ত্বযজযা অরু ুন্নায তবুেে না, তথাত্ত্ব ারাপলদয ফস্থান 

ত্ত্বের পযম ত্ত্বজাদ অদা কযলত লফ, দযকায লর খাাত্ত্বযলজয ধীলন। যাত্ত্বায ত্ত্বফরুলদ্ধ 

অপগান ত্ত্বজালদয ভ ার্ল্ে ভুত্ত্বরভ রীলগয তম পাতাালত অপগাত্ত্বনস্তালনয ত্ত্বজালদ 

ংগ্রন প্রলতযক ভুত্ত্বরভ যাষ্ট্র  ফযত্ত্বেয জনয ফাধযতাভূরক তঘালণা কযা , তম 

পাতাালত াক্ষয কলযত্ত্বেলরন াখ ত্ত্বফন ফাম, অর-পামান  অলযা লনক অলরভ, 

তখালন তকান ত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ জাভা’অয কথা ফরা  ত্ত্বন, ত্ত্বজালদ তমাগদান অফযক এ হুকুভ 

তুলর ধযা লত্ত্বের। মত্ত্বদ এ ভ অপগাত্ত্বনস্তালন ত্ত্বজাদযত জাভা’অগুলরায ভলধয এভন 

জাভা’অ ত্ত্বের মাযা কট্টয তফযরবী অত্ত্বিদা তালণ কযলতা, ত্ত্বের ত্ত্ব’অ অভাদ া ভাুলদয 

দর, ত্ত্বের আঈলযা, যালভত্ত্বযকা দ্বাযা যাত্ত্বয ভত্ত্বথেত  লনক তক্ষলে ত্ত্বনত্ত্বন্ত্রত দর। ত্ত্বকন্তু 

এগুলরায ত্ত্বকেু ত্ত্বজাদ পযম া এফং ত্ত্বজালদ তমাগদান কযায (লকান একত্ত্বি জাভা’অলতয 

ালথ রৃ্কে ফায ভাধযলভ, মত্ত্বদ ত জাভা’অয বুর থালক) পাতাায ঈয প্রবাফ 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

তপলরত্ত্বন। [ত্ত্বফস্তাত্ত্বযত তদখুন, যালফতা অর অরাভ অর আরাভীয ১৪০৮ ত্ত্বজত্ত্বযয পাতাা। 

ত্ত্বত্ত্বিএলপয ৩৭ নবয ৃষ্ঠা http://bit.ly/28Ih3AS ] 

ফতেভালন ভল াখ অফু ভুাম্মাদ অর ভাকত্ত্বদত্ত্ব াত্ত্বপমাহুল্লা, াখ অফু িাতাদা 

াত্ত্বপমাহুল্লা লনক ভুজাত্ত্বদ ‘অত্ত্বরভ, জাভাতুর ফাগদাদীলক খাাত্ত্বযজ ত্ত্বকংফা 

খাাত্ত্বযলজয চাআত ত্ত্বনকৃষ্ট্ ফরলর, আযালক যাাত্ত্বপলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ তাযা জাভাতুর ফাগদাদীলক 

াাময কযলত ফলরলেন, প্রলাজলন আযালক যাাত্ত্বপলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ ত্ত্বজালদয জনয তালদয ালথ 

তমাগ ত্ত্বদলত ফলরলেন (মত্ত্বদ তকান ুন্নী ভুজাত্ত্বদ দর ফা ত্বআপা খুলজ না াা মা]। 

একআবালফ াকীভ অর-ঈম্মা াখ িঃ অআভান অম-মাাত্ত্বযী াত্ত্বপমাহুল্লা স্পষ্ট্ বালফ 

ফলরলেন জাভাতুর ফাগদাদীয াাড়ভ বুর থাকা লি কু্রলিায-মাত্ত্বনি, নুাআযী, 

যাাত্ত্বপলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ ত্ত্বতত্ত্বন তালদয ভথেন কলযন, এফং লমাত্ত্বগতা কযলত প্রস্তুত কাযণ এ 

ত্ত্বফলত্ত্বি (এ কুপপাযলদয ত্ত্বফরুলদ্ধ ত্ত্বজাদ) লনক তফত্ত্ব ফযাক  গুরুত্বূণে একত্ত্বি ত্ত্বফল 

[‚আরাভী ফত‛, অ াাফ]। 

এ ফযাালয াখ অর-‘অল্লাভা ুরাআভান ত্ত্বফন নাত্ত্বর অর-‘ঈরালনয একত্ত্বি ির 

ত্ত্বফলত্ত্বিলক অলযা ত্ত্বযষ্কায কযলফ আন া অল্লা। াখ ুরাআভান অর ‘ঈরান ফলরন – 

মত্ত্বদ তকান কাত্ত্বপয যাভাদ্বালনয তকান এক ত্ত্বদলন আরাভ গ্রন কলয, তলফ ঐ ভূহুতে তথলক 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

তালক ত্ত্বাভ ারন কযলত লফ, তলফ (ঐ) যাভাদ্বালনয ূফেফতেী তযামাগুলরা তালক ারন 

কযলত লফ না, কাযণ এয অলগ তায ঈয তযামা ফাধযতাভূরক ত্ত্বের না। 

থোৎ মত্ত্বদ অজ মুলযয ভ একজন ভুত্ত্বযক আরাভ গ্রন কলয, তলফ ঐ ভূহুতে তথলক 

তায ঈয আরালভয কর পযম ত্ত্বফধান অফযক ল মালফ। ুতযাং াাদা ঈচ্চাযলনয 

য তথলকআ তালক তযামা ারন কযলত লফ এফং ভাগত্ত্বযফ অগ মেত ানাায তায জনয 

াযাভ লফ। অয ত মত্ত্বদ অজ আরাভ গ্রলনয য তযামা না যালখ, এফং অজ ভাযা মা 

তলফ ত এ পযম আফাদাত তেলড় তদফায জনয ত্ত্বজজ্ঞাত্ত্বত লফ। ুতযাং পযম আফাদালতয 

র্কলকে ফত্ত্বত া ভাে ত আফাদাত ফযত্ত্বেয ঈয অফযক লফ (মত্ত্বদ না গ্রনলমাগয 

জয থালক)। একআ কথা পযম ত্ত্বজাদ, পযম ারাত, পযম মাকাত, পযম ালেয তক্ষলে 

তক্ষলে প্রলমাজয। 

এফায অা মাক ফাংরালদল এ ভূহুলতে তমাগ তদফায জনয তকান তকান জাভা’অ অলে, ত 

প্রলশ্ন। এ ভূহুলতে ফাংরালদলয ালযানার অলে এভন ত্ত্বতনত্ত্বি জাভা’অ র অনায অর 

আরাভ [AQIS], জাভাতুর ফাগদাদী ফা ‚অআএ‛ [তজএভত্ত্বফয একত্ত্বি ং তালদয ফা’আা 

ত্ত্বদললে], এফং জাভাতুর ভুজাত্ত্বত্ত্বদন ফাংরালদ ফা তজএভত্ত্বফ [ারাঈিীন গ্রু ফা ভূর 

তজএভত্ত্বফ]। এয ভলধয প্রথভ দুত্ত্বি র বফত্ত্বিক ত্ত্বজালদয ালথ মুে থাকা দুত্ত্বি প্রধান জাভা’অয 

ালথ যাত্ত্বয ংমুে াখা। ফতেভান ত্ত্বফলি মত ত্ত্বজাদী তানমীভ অলে তায ৯০% এয তফত্ত্ব 
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এ দুত্ত্বি জাভা’অয তমলকান একত্ত্বিয ালথ ফাআাফদ্ধ ফা ংমুে। মাযা বফত্ত্বিক ত্ত্বজাদলক 

ভথেন তদন তাযা কলরআ এ দুত্ত্বি জাভা’অয তমলকান একত্ত্বিলক াি ভলন কলযন, লনলক 

দুত্ত্বি জাভা’অলকআ াি ভলন কলযন। তভাি কথা এ দুত্ত্বি জাভা’অয [অর-িা’আদা  জাভাতুর 

ফাগদাদী/‛অআএ‛] কভলক্ষ একত্ত্বি জাভা’অ তম ত্ত্বফিফযাী ত্ত্বেক দ্ধত্ত্বতলত ত্ত্বজাদ কলয, 

এ দুত্ত্বি জাভা’অয তমলকান একত্ত্বি জাভা’অ তমাগদান কযায ভত ঈমুে জাভা’অ তত্ত্বি কর 

‚ত্ত্বজাদ ভথেক‛-যাআ স্বীকায কলযন। ত্ত্বত্ত্বযালত, ত্ত্বকংফা অপগাত্ত্বনস্তালন তগলর এ দুত্ত্বি 

জাভা’অয তমলকান একত্ত্বিলত ত্ত্বজাদ কযায আোয কথাআ এ বাআযা ফলর থালকন। ুতযাং 

এলক্ষলে ঈত্তয খুফ তাজা, তমলতু অত্ত্বন এদুলিা দলরয তকান একিালক াি জাভা’অ ফলর 

ভলন কলযন, এফং ত্ত্বফিজুলড় তালদয ত্ত্বজাদলক ভথেন কলযন, তালদয ভানাজলক ত্ত্বেক ভলন 

কলযন তএফ তালদয াখা তমলতু এ ভূহুলতে এ বূখলে ত্ত্বক্রবালফ কাজ কযলে, তএফ 

অত্ত্বন এ দুলিায ভালঝ তম জাভা’অলক ালিয ত্ত্বধকতয ত্ত্বনকিফতেী ভলন কলযন তিালত 

তমাগ ত্ত্বদন। 

খুফ জ ভাধান। ভযা র এ জ ভাধান তালদয াভলন ঈত্থান কযা লর লনক 

বাআ এ প্রশ্নত্ত্বি কলযন তা র অনায অর আরাভ ত্ত্বক অলরআ অর-িাআদায াখা? 

ফাংরালদল ‚অআএলয‛ নালভ তম কাজ লে এগুলরা ত্ত্বক অলরআ ‚অআএ‛-এয তরাকজন 

কযলে? মত্ত্বদ লনক বাআলদয কালে এ প্রশ্নগুলরা াযকয ভলন লত ালয তফু 
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ফযাকবালফ ‚ভানালজয বাআ‛-তদয কাে তথলক এ ধযলনয প্রশ্ন ঈত্থাত্ত্বত ফায কাযলণ, এ 

প্রশ্নগুলরায দারীর প্রভাণ  জফাফ তদা প্রলাজন ফলর ভলন কযত্ত্বে। অুন তদখা মাক, এ 

দরগুলরা ত্ত্বক অলরআ অর-িাআদা ফা জাভাতুর ফাগদাদীয ালথ রৃ্কে ত্ত্বক না। 

অনায অর আরাভ ত্ত্বক অলরআ অর-িাআদা, অনায ত্ত্বক অলরআ AQIS? 

প্রভালণ মাফায অলগ প্রথলভ অভযা একত্ত্বি প্রশ্ন ত্ত্বদল শুরু কত্ত্বয। অভযা ত্ত্বকবালফ জাত্ত্বন ৯/১১ 

এয াভরা অর-িাআদা কলযত্ত্বের? অভযা ত্ত্বক এিা ফুলয কথায ত্ত্ববত্ত্বত্তলত ত্ত্বফিা কত্ত্বয? ত্ত্বকংফা 

ভাত্ত্বকেন ত্ত্বভত্ত্বিা ফা ভাত্ত্বকেন কংলগ্রলয দাত্ত্বফয ত্ত্ববত্ত্বত্তলত? না অভযা ত্ত্বফিা কত্ত্বয, অর-িাআদায 

দা স্বীকায এফং তালদয ক্ষ তথলক ঈস্থাত্ত্বত তথয প্রভালণয কাযলণ। তমভন অভযা জাত্ত্বন 

াখ ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদন যাত্ত্বভাহুল্লা তথলক াখ অআভান াত্ত্বপমাহুল্লা, াখ অফু নাীয 

অর ঈাী যাত্ত্বভাহুল্লা, াখ অত্ত্বতাতুল্লা অর ত্ত্বরত্ত্বব্ব যাত্ত্বভাহুল্লা, াখ অফু 

আাত্ত্বা অর ত্ত্বরব্বী যাত্ত্বভাহুল্লা, াখ আঈুপ অর-ঈাযী যাত্ত্বভাহুল্লা  তানমীভ 

িাআদাতুর ত্ত্বজালদ ঈভাযা  ‘অত্ত্বরভগণ ংখযফায একথা স্বীকায কলযলেন তম ৯/১১ এয 

াভরা তাযাআ কলযলেন। ত্ত্বফললবালফ অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিায ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত াখ ঈাভায 

ফেফয এফং এ ফযকতভ াভরা ংগ্রনকাযী বাআলদয জফানফিীয ভাধযলভ ুত্ত্বনত্ত্বশ্চত 

বালফ অভযা তজলনত্ত্বে তানমীভ িাআদাতুর ত্ত্বজাদআ এ াভরা কলযলে। 
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অো াখ অফু ভু’অফ অর-মাযিাঈীয যাত্ত্বভাহুল্লা জাভা’অ তাীদ ার ত্ত্বজাদ, 

তম াক ঈাভালক ফাআা তদায ভাধযলভ অর-িাআদা আন আযালক-AQI ত্ত্বযণত লত্ত্বের 

এ তথয অভযা ত্ত্বকবালফ জাত্ত্বন? অভযা এিা জাত্ত্বন অর-িাআদা আন আযাক এফং ভূর অর-

িাআদায ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা ফেলফযয ভাধযলভ। একআ বালফ ত্ত্বচতা করুন াখ অনায 

অর-অরাকী তম AQAP এয দয এিা অভযা ত্ত্বকলয ত্ত্ববত্ত্বত্তলত ত্ত্বফিা কত্ত্বয? ফাভায 

কথায ত্ত্ববত্ত্বত্তলত ত্ত্বক? না, এিা অভযা ত্ত্বফিা কত্ত্বয AQAP এয ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা অর-

ভারাীলভয ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত াখ অরাকীয ফেফয, AQAP এয ত্ত্বপত্ত্বার ভযাগাত্ত্বমন 

আন্সাালয তায ত্ত্বরত্ত্বখত ফেফয আতযাত্ত্বদয ভাধযলভ। এ একআ কথা জাফাত অর-নুযা, 

AQIM, অর-াফাফ, অর ভুযাত্ত্বফতুন [াখ ভুখতায তফর ভুখতায] – ফায তক্ষলেআ 

প্রলমাজয। ঈব ত্ত্বদলকয ত্ত্বপত্ত্বার ফেলফযয ভাধযলভ তালদয দাত্ত্বফয তযতা র্কলকে অভযা 

ত্ত্বনত্ত্বশ্চত ত্ত্বে। 

ত্ত্বফলল কলয অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিায ফেলফযয ভাধযলভ। কাযণ এত্ত্বি র অর-িাআদায ফেপ্রথভ 

ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা তমখান তথলক াখ ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদন যাত্ত্বভাহুল্লা, এফং াখ অআভান 

াত্ত্বপমাহুল্লায ফেফয প্রকাত্ত্বত । ুতযাং অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা তথলক মখন তকান ফেফয 

প্রকাত্ত্বত লফ, তখন তিা অর-িাআদায ফেফয ত্ত্বললফআ অভযা গ্রন কত্ত্বয। অয মত্ত্বদ 

অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিালক অভযা ত্ত্বফিা কত্ত্বয, তালর ৯/১১ তম অলরআ অর-িাআদা 
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কলযলে, াখ ঈাভা তম অলরআ অর-িাআদায অভীয, ঈত্ত্বন তম অলরআ অভীরুর 

ভু’ভীনীন ভুল্লা ভুাম্মাদ ঈভায যাত্ত্বভাহুল্লালক ফাআা ত্ত্বদললেন, ত্ত্বভলযয জাভা 

আরাত্ত্বভযায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন তনতা তমভন াখ ভুাম্মাদ াান খাত্ত্বরর অর-াকীভ যাত্ত্বভাহুল্লা, 

াখ অলভদ তযপা’আ তাা যাত্ত্বভাহুল্লা তম অর-িাআদালত তমাগ ত্ত্বদললেন এযকভ ংখয 

তথয অভালদয তখন স্বীকায কযলত লফ। ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিালক মত্ত্বদ অভযা স্বীকায কত্ত্বয 

তালর াযত্ত্বর এফলদায অক্রভন তম অর-িাআদা কলযলে, যাত্ত্বয  িালরলয অক্রভন তম 

জাভাতুর ফাগদাদী কলযলে এ প্রতযাকত্ত্বি ত্ত্বফল প্রশ্নত্ত্বফদ্ধ ল ড়লফ। 

মত্ত্বদ AQIS এয প্রঙ্গ অল, তালর প্রশ্ন লফ AQIS তম অলরআ অর-িাআদায াখা এয 

প্রভাণ ত্ত্বক? এয প্রভাণ র াখ অআভান অম-মাাত্ত্বত্ত্বযয ফেফয মা প্রকাত্ত্বত ললে অ 

াালফয ভাধযলভ তমখালন ত্ত্বতত্ত্বন অর-িাআদায নতুন একত্ত্বি ঈভালদী াখায তঘালণা 

ত্ত্বদললেন মায নাভ Jamā‘at Qā‘idat al-Jihād fī Shibh al-Qārrah al-Hindīyah ফা 

AQIS. াখ অীভ ঈভায াত্ত্বপমাহুল্লা তম এ াখায অভীয, ঈস্তাদ অলভদ পারুক 

যাত্ত্বভাহুল্লা তম এ াখায প্রথভ নাললফ অভীয এিা অভযা ত্ত্বকবালফ জাত্ত্বন। একআ ঈত্তয 

অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ত্ত্বযত্ত্বরলময ভাধযলভ এ তথযগুলরা অভযা জানলত তলযত্ত্বে। 

তালর এখন তদখা মাক অনায অর আরালভয ফযাালয ত্ত্বক তথয-প্রভাণ াা মা। 
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১। From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down/ ফ্রান্স 

তথলক ফাংরালদঃ এ ধূলরা ত্ত্বভিফায ন – অ াাফ 

২০১৫ ালরয তভ-য ২ তাত্ত্বযখ অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা কতৃক প্রকাত্ত্বত From France to 

Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down, ীলেক ফেলফয অর-িাআদায 

বাযতী ঈভালদ াখায অভীয াখ অীভ ঈভায াত্ত্বপমাহুল্লা যাত্ত্বয ফাংরালদল 

ংঘত্ত্বিত অলভদ াদায যাজীফ (থাফা ফাফা), যাজাী ত্ত্বফিত্ত্বফদযারলয ত্ত্বমিীক এলকএভ 

ত্ত্বপঈর আরাভ, ভুেভনায ত্ত্ববত্ত্বজৎ যা, এফং াত্ত্বকুয যভান ফাফু তযা দা স্বীকায 

কলযন। [লদখুন, From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle 

Down, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা ঈভালদ, https://www.youtube.com/watch?v=3EC-

j6_rnsI ৫.৫১-৬০৫ ত্ত্বভত্ত্বনি, অতাজোত্ত্বতক ত্ত্বজাদী তপাযাভ অর-ত্ত্বপদালত অলরাি কযা 

একআ ত্ত্ববত্ত্বিয কথা ঈলল্লখ কলযলে ত্ত্বজালদারত্ত্বজ নাভক, কাঈন্টায তিলযাত্ত্বযমভ লফাআিত্ত্বি 

– http://bit.ly/28OKcgJ 

অফায এ একআ ত্ত্ববত্ত্বিলত াখ অত্ত্বভ ঈভায াত্ত্বপমাহুল্লা ফাংরালদী একজন 

ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয নাভ ঈলল্লখ কলযলেন ত্ত্বমত্ত্বন ফাংরালদ তথলক ত্ত্বজযা কলয খুযাালন মান এফং 

তখালন অর-িাআদালত তমাগদান কলযন, এফং তঃয াাদাত ফযন কলযন। [লদখুন, 

From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down, অ াাফ 
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ত্ত্বভত্ত্বিা ঈভালদ, https://www.youtube.com/watch?v=3EC-j6_rnsI ৬.২৮-৬.৪০ 

ত্ত্বভত্ত্বনি]। যফতেীলত ফাংরালদল খুযাালন ত্ত্বজযত কযা ভুজাত্ত্বত্ত্বদনলক ত্ত্বনল অ াাফ 

ত্ত্বভত্ত্বিা তথলক তফয  ফাংরা ত্ত্ববত্ত্বি ‚অভালদয ভাযকাম‛, এফং ‚জীফলনয াপরয‛ 

[জীফলনয াপরয ত্ত্ববত্ত্বিত্ত্বিয কথা জাফাত অর-নুযায .অর-ত্ত্বযারা‛ ভযাগাত্ত্বমলনয ২ 

ংখযায ২৪ ৃষ্ঠা ঈলল্লখ কযা , এফং ২০১৫ ালরয ফাোআকৃত ীলে ভুজাত্ত্বত্ত্বদন ত্ত্ববত্ত্বিয 

ভলধয একত্ত্বি ফলর ত্ত্ববত্ত্বত কযা ।] 

থোৎ অর িাআদায ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা অ-াালফয ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত ফাতো AQIS এয 

অভীয ত্ত্বনলজয ভুলখ দা স্বীকায কলয ফলরলেন অনায অর আরালভয াভরাগুলরা অর-

িাআদায ভুজাত্ত্বদীন কলযলেন। একআ ালথ াখ অীভ ঈভায এিা ফরলেন শুধু তম 

ফাংরালদল শুধু অর –িাআদায ভুজাত্ত্বত্ত্বদন কাজ কযলেন তাআ না, ফযং ফাংরালদ তথলক 

ভুজাত্ত্বত্ত্বদনলক খুযাালন ত্ত্বনল মাা লে/ললে। তএফ এয ভালধযভ প্রভাত্ত্বনত  

অনায অর আরাভ অর-িাআদায ত্ত্বফলল কলয AQIS এয একত্ত্বি াখা, অনায অর 

আরালভয ভুজাত্ত্বত্ত্বদন অর-িাআদায ভুজাত্ত্বত্ত্বদন এফং এ কথায াক্ষী AQIS এয অভীয াখ 

অত্ত্বভ ঈভায াত্ত্বপমাহুল্লা। 
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২) অর াদীদ ত্ত্বনঈম ত্ত্বযলািে – অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা 

২০১৬ ালরয ৮-আ ভাচে অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা তথলক প্রকাত্ত্বত  AQIS এয অর-াদীদ 

ত্ত্বনঈম ত্ত্বযলািে। ত্ত্বতনত্ত্বি ংল ত্ত্বফবে  ত্ত্বযলালিে তুলর ধযা  গত প্রা ত্ত্বতন ফেলয AQIS 

এয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন াভরায ফণেনা, এফং তকান তকান তশ্রণীয িালগেিলক AQIS প্রাধানয ত্ত্বদলে তায 

ত্ত্বফলেলণ। একআ ালথ এ ত্ত্ববত্ত্বিলত তুলর ধযা  াত্ত্বকস্তালনয ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ালথ ভুযতাদ 

াত্ত্বকস্তান যকায  তনাফাত্ত্বনীয মুলদ্ধয ফাস্তফতা  াভত্ত্বযক-তকৌরগত ত্ত্বফললণ। ত্ত্বতনত্ত্বি 

লফেয ত্ত্বরঙ্ক [অন-নায ত্ত্বভত্ত্বিা কতৃক ফাংরা াফিাআলিরকৃত] – http://bit.ly/28LnhR0 

অর াদীদ ত্ত্বনঈম ফুলরত্ত্বিলনয তৃতী লফেয শুরুলত AQIS তকান তকান তশ্রণীয িালগেলিয ঈয 

ঈভালদ ফযাী াভরা কলযলে তায অলরাচনা, ালতলভ যাূরলদয ত্ত্বনল াভরায ফণেনা 

াখ অীভ ঈভায াত্ত্বপমাহুল্লায From France To Bangladesh: The Dust Will 

Never Settle Down এয একত্ত্বি ত্ত্বক্ল তদখালনা  [ত্ত্বরঙ্ক আত্ত্বতূলফে ঈলল্লত্ত্বখত ললে]। 

ত্ত্ববত্ত্বিত্ত্বিয ২.৩০ ত্ত্বভত্ত্বনি তথলক াখ অীভ ঈভালযয ফেফয শুরু  এফং ৩:০৮ ত্ত্বভত্ত্বনলিয 

ত্ত্বদলক ফাংরালদলয াভরায ফযাালয ালখয দা স্বীকালযয ংত্ত্বি তদখালনা । 

[তদখুন অন নায ত্ত্বভত্ত্বিা কতৃক ফাংরা াফিাআলিরকৃত ‚অর াদীদ ত্ত্বনঈম ত্ত্বযলািে‛ তৃতী 

ফে, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা – https://www.youtube.com/watch?v=3ZHX6attiFM,] 
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একআ ত্ত্ববত্ত্বিয ৪:৫৬ ত্ত্বভত্ত্বনি তথলক অফালযা থাফা ফাফা, ত্ত্বপঈর আরাভ, ত্ত্ববত্ত্বজৎ যা  

াত্ত্বকুয ফাফুয ঈয অনায অর আরালভয াভরাগুলরায কথা ঈলল্লখ কলয এগুলরালক 

যাত্ত্বয অর-িাআদা ঈভালদলয ফা AQIS এয ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ফযকতভ াভরা ফলর 

ঈলল্লখ কযা । একআ ত্ত্ববত্ত্বিয ৬:৩৯ ত্ত্বভত্ত্বনি তথলক ৬:৪৭ ত্ত্বভত্ত্বনি মেত াত্ত্বকুয যাভান 

ফাফুয তযাকাযী অনায অর আরালভয ভুজাত্ত্বদীন বাআ অত্ত্বযপুর  ত্ত্বমকরুল্লালক তদত্ত্বখল 

অর-িাআদা ঈভালদলয ফীয ভুজাত্ত্বদীন ফলর ঈলল্লখ কযা  – অল্লা অভালদয এআ দুআ 

ফীয ত্ত্বংলয করযাণভ ভুত্ত্বে ত্বযাত্ত্বিত করুন। 

[তদখুন অন নায ত্ত্বভত্ত্বিা কতৃক ফাংরা াফিাআলিরকৃত ‚অর াদীদ ত্ত্বনঈম ত্ত্বযলািে‛ তৃতী 

ফে, অ াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা – https://www.youtube.com/watch?v=3ZHX6attiFM,] 

তদখা মালে অ াাফ তথলক প্রকাত্ত্বত AQIS এয াখ অত্ত্বভ ঈভালযয াত্ত্বপমাহুল্লা 

‚From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down‛ ত্ত্ববত্ত্বিত্ত্বিয 

ভলতাআ, অ াাফ তথলক প্রকাত্ত্বত AQIS এয ত্ত্ববত্ত্বি ‚অর-াদীদ ত্ত্বনঈম ত্ত্বযলািে‛ – এ 

অনায অর আরালভয াভরাগুলরালক AQIS এয াভরা ফলর স্বীকৃত্ত্বত তদা ললে এফং 

অনায অর আরালভয ভুাত্ত্বজত্ত্বদনলক AQIS এয ভুজাত্ত্বত্ত্বদন ফলর গলফেয ালথ তুলর ধযা 

ললে। এফং কর প্রংা অল্লায। 
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৩) GIMF 

GIMF ফা Global Islamic Media Front র অর-িাআদায ালথ র্কত্ত্বকেত একত্ত্বি 

ত্ত্বভত্ত্বিা মা অর-িাআদায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন াখায ফেফগুলরালক আংত্ত্বর, জাভোন  নযানয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন 

বালা নুফাদ কলয থালক। GIMF এয ূচনা  GIM [Global Islamic Media] নালভয 

একত্ত্বি আাহু গ্রু তথলক। ২০০৩ ালরয ভালচে GIM এয ভাধযলভ একত্ত্বি তকৌরগত 

ত্ত্বযকল্পনা প্রকা কযা  তমখালন তস্পলন াভরায ফযাালয অলরাচনা কযা । ৩ ভা য 

ভাত্ত্বিলদ তফাভা াভরা ঘলি। তখন তথলকআ অর-িাআদায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ফেলফযয নুফাদ GIM এয 

ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত লতা, এফং অ াাফ োড়া GIM/GIMF অর িাআদায ফেলফযয 

একভাে গ্রনলমাগয ঈৎ ত্ত্বললফ ত্ত্বফলফত্ত্বচত লতা। এভনত্ত্বক অর-িাআদায তনতৃফৃলিয ক্ষ 

তথলক ত ভ ফরা লত্ত্বের তমলকান ফেফয, ফআ, তকৌরগত মোলরাচনা আতযাত্ত্বদ 

বফধ/ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বললফ ত্ত্বফলফত্ত্বচত ফায জনয GIM এয ভাধযলভ প্রকা া ফাধযতাভূরক। 

যফতেীলত GIM ত্ত্বযণত  GIMF এ। ত্ত্বফত্ত্ববন্ন প্রকানা  ত্ত্বযত্ত্বরলময তযান শুরু তথলকআ 

GIMF এয কালজয একত্ত্বি। ফতেভালন অর াফাফ, অনায অদ-দ্বীন (ভাত্ত্বর), AQIM, 

তুত্ত্বকেস্তানী আরাভী াত্ত্বিে আতযাত্ত্বদ অর-িাআদা াখায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ালযালনয এফং ত্ত্বফফৃত্ত্বতয 

নুফাদ প্রকা  GIMF তথলক। এভনত্ত্বক াখ অআভান াত্ত্বপমাহুল্লায াম্প্রত্ত্বতক তফ 

ত্ত্বকেু ত্ত্বফফৃত্ত্বতয [‚Killing of Mujahideen by the Al-Saud Regime‛, ‚Sham A 
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Trust Upon Your Necks, ‚The Sun of Victory Shines from Nusantara‛, 

‚Let’s Unite for the Liberation of Al-Quds আতযাত্ত্বদ ] আংলযজী,জাভোন, ঈদুে, এফং 

আলিালনী বালা নুফাদ প্রকা ললে GIMF তথলকআ। 

এ GIMF এয ভাধযলভ অনায অর আরালভয তফ ত্ত্বকেু াভরায ফযাালয ফাতো নযানয 

বালা নুত্ত্বদত লে। 

একত্ত্বি ঈদাযলনয ত্ত্বরঙ্ক এখালন তদা র। ত্ত্বনর তচৌধুযী নীলরয তযাকালেয ফযাালয 

অনায অর আরালভয ত্ত্বফফৃত্ত্বতয অযফী নুফাদ- 

https://dawahilallah.in/archive/index.php/t-423.html 

GIMF এ ফেফযত্ত্বি অযফী  আংলযজীলত নুফাদ কলয তালদয িুআিায যাকাঈলন্টয ভাধযলভ 

প্রকা কলযত্ত্বের। ত্ত্বকন্তু যাকাঈন্ট াললেি ল মাফায কাযণ তায ত্ত্বরঙ্ক তদা তগর না। 

১৮/৮/২০১৫ এ GIMF  অনারুল্লা ফাংরা ত্ত্বিলভয ‛ Refuting News About the 

Role of Anṣār Allah Bangla Team In the Assassination of the Blasphemer 

Blogger Niloy Chowdhury Neel in Bangladesh‛ ীলেক তমৌথ ত্ত্বফফৃত্ত্বত প্রকাত্ত্বত  

তমখালন ফরা  অনারুল্লা ফাংরা ত্ত্বিভ একত্ত্বি ত্ত্বভত্ত্বিা ত্ত্বিভ ভাে তলফ অনারুল্লা ফাংরা 

ত্ত্বিভ এফং GIMF এয ক্ষ তথলক এ ত্ত্বফফৃত্ত্বতলত ব্লগায ত্ত্বনর তচৌধুযী ত্ত্বনর তযায জনয AQIS 

এয ফাংরালদ াখায ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয প্রংা কযা । 
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যফতেীলত ২০১৫ ালরয ৩১ত ত্ত্বিলবয GIMF এয একত্ত্বি ত্ত্বফফৃত্ত্বতয ভাধযলভ জানালনা  

অনারুল্লা ফাংরা ত্ত্বিভ নালভয ত্ত্বভত্ত্বিাত্ত্বি GIMF এয ালথ ভাজে (Merge) কলযলে ফা 

একীবূত ল তগলে, মা এখন তথলক GBT [GIMF Bangla Team] নালভ ত্ত্বযত্ত্বচত লফ। 

এখন তথলক অনারুল্লা ফাংরা ত্ত্বিভ নালভ তকান অরাদা ত্ত্বভত্ত্বিা অয থাকলফ না, ফাংরালত 

তম ত্ত্বফফৃত্ত্বত তা তফয লফ GBT এয ভাধযলভ। [লদখুন‚The Creation of the GIMF Bangla 

Team Following the Merger of the Anṣār Allah Bangla Team‛ – 

http://bit.ly/28JcJSK] 

২০১৫ ালর জাগৃত্ত্বত  শুদ্ধস্বয প্রকানীলত অনায অর আরালভয াভরায ফযাালয 

GIMF/GBT এয ক্ষ তথলক প্রকা কযা  ফাংরা ত্ত্ববত্ত্বি ‚চাত্ত্বরে তব্দ তথলক 

জাগৃত্ত্বত/From Charlie Hebdo to Jagriti‛ [ https://justpaste.it/GBT-1] 

২০১৬ এয জানুাযীলত GBT এয ভাধযলভ প্রকাত্ত্বত  ২০১৩ তথলক ২০১৫ মেত 

ফাংরালদল অনায অর আরালভয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ফযকতভ াভরায আনলপাগ্রাত্ত্বপক তমখালন থাফা 

ফাফা তথলক শুরু কলয জাগৃত্ত্বত মেত প্রত্ত্বতত্ত্বি াভরা ঈলল্লখ কযা  

[তদখুনঃhttp://i.imgur.com/VXGsFJx.jpgআংলযত্ত্বজ,http://i.imgur.com/w70M2WP

.jpg ফাংরা] 
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২০১৬ এয তভ-তত ঢাকা ভকাভীতায প্রচাযক  প্রাযক যালভত্ত্বযকান এলজন্ট জুরাজ 

ভান্নালনয ঈয ফযকতভ াভরায কাযলণ অনায অর আরাভলক ত্ত্ববনিন জানালনা  

GIMF এয ত্ত্বপত্ত্বার িুআিায তথলক। িুআিায যাকাঈন্ট াললেি ফায কাযলণ ত্ত্বরঙ্ক 

তদা তগর না, তলফ দাাআরাল্লা তপাযালভ GIMF এয ত্ত্বপত্ত্বার যাকাঈন্ট তথলক 

তদা তালষ্ট্য ত্ত্বরঙ্ক তদা র – http://bit.ly/28MuNOQ। এ ফাতোলত অনায অর 

আরাভলক ুত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্ বালফ AQIS এয ফাংরালদ াখা ফলর ঈলল্লখ কযা  [GIMF Bangla 

Team (GBT) Congratulates the Blessed Operation by Ansar Al-Islam 

Bangladesh (AQIS, Bangladesh branch)] 

ঈলল্লখয দাাআরাল্লা তপাযাভ োড়া অয ভাে দুত্ত্বি তপাযালভ GIMF এয ত্ত্বপত্ত্বার 

যাকাঈন্ট অলে, এফং এ তপাযাভ দুলিা র https://alfidaa.info/vb এফং 

https://shamikh1.info/vb 

এ ফযাালয ত্ত্বপত্ত্বার তভলজত্ত্বি ড়ুন – http://bit.ly/28KLiFv 

অফায এ GIMF তথলকআ অ-াাফ ত্ত্বভত্ত্বিা তথলক প্রকাত্ত্বত AQIS এয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ত্ত্ববত্ত্বি 

আংলযজী াফিাআলির  ত্ত্বযত্ত্বরম কযা ললে। মায ভলধয নযতভ র ‚The Jihadi 

Memories‛ নালভয ত্ত্বত্ত্বযমত্ত্বি। 

GIMF এয এধযলনয অলযা ত্ত্বফফৃত্ত্বত খুজলত ালযন এখালন- http://bit.ly/28MRVuM 
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ুতযাং তদখা মালে অনায অর আরালভয ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয খফয প্রচায কযলে, এফং 

ুত্ত্বনত্ত্বদেষ্ট্বালফ অনায অর আরাভলক AQIS এয াখা ত্ত্বললফ অখযাত্ত্বত কযলে AQIS  

অর-িাআদায ত্ত্বফত্ত্ববন্ন াখায এফং অর-িাআদায ালথ ংমুে ত্ত্বফত্ত্ববন্ন ভুজাত্ত্বত্ত্বদন জাভা’অয 

জনয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন বালালত আন্টাযলনিত্ত্ববত্ত্বত্তক প্রচালযয কাজ কযা GIMF – মা এক মুলগয তফত্ত্ব 

ভ ধলয অর-িাআদায ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয খফয প্রচায কলয অলে, মা ত্ত্বের এক ভ 

আন্টাযলনলি অর-িাআদায ফাতো প্রকালয একভাে ত্ত্বপত্ত্বার ভাধযভ, এফং মালক তখাদ অর-

িাআদায ক্ষ তথলক তবত্ত্বযপাআ কযা ললে ফা তামত্ত্বকযা তদা ললে। 

৪) আন্সাায ভযাগাত্ত্বমন ংখযা ১৪ 

২০১৫ এয তলেবলযয ৯ তাত্ত্বযলখ অর ভারাীভ ত্ত্বভত্ত্বিা তথলক প্রকাত্ত্বত  AQAP [Al 

Qa’idah in the Arabian Peninsula]-এয আন্সাায ভযাগাত্ত্বমলনয ১৪ তভ ংখয। 

গুিতযা ত্ত্বনল বতত্ত্বয এ ংখযায ২৫ তভ ৃষ্ঠা ালতলভ যাূরলদয ঈয ত্ত্বফিফযাত্ত্ব াভরায 

একত্ত্বি িাআভরাআন তুলর ধযা , তমখালন াত্ত্বরে এফলদায াভরা ২০০৪ তথলক ২০১০ মেত 

১০ দত্ত্বি াভরায কথা তুলর ধযা । এ িাআভরাআলন স্থান া অনায অর আরালভয 

৪ত্ত্বি াভরা [ত্ত্ববত্ত্বজৎ, াত্ত্বকুয, ত্ত্বনর নীর, নত ত্ত্বফজ]। এ িাআভরাআলন স্থান াা 

দত্ত্বি াভরায ভলধয দুত্ত্বি াভরায তক্ষলে াভরাকাযীয নাভ ঈলল্লখ কযা  [ভুাম্মাদ 

ফুলআত্ত্বয, অত্ত্বভয অবু্দয যীদ ত্ত্বচভা]। এোড়া াত্ত্বরে এফলদা  ফাত্ত্বক অিত্ত্বি াভরায তক্ষলে 
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তকান/ফযত্ত্বে ফা ংগেলনয কথা ঈলল্লখ কযা  ত্ত্বন। ফত্ত্বষ্ট্ এ অিত্ত্বি াভরায ভলধয 

ফাংরালদলয চাযত্ত্বি াভরা ফাদ ত্ত্বদল ফাত্ত্বক চাযত্ত্বি াভরায ত্ত্বদলক মত্ত্বদ অভযা তাকাআ তালর 

তদখা এগুলরায প্রত্ত্বতত্ত্বি কযা লত্ত্বের যাত্ত্বয অর-িাআদায তকান একত্ত্বি াখায তিাফধালন 

[াত্ত্বরে এফলদা, কািে লিাযগািে], থফা অর-িাআদায ত্ত্বনলদেনা নুমাী তকান তলরয 

ভাধযলভ [রায ত্ত্ববরক]। থোৎ তম াভরাগুলরায ালথ অর-িাআদা মুে না তগুলরায 

তক্ষলে াভরাকাযীলদয নাভ এ িাআভরাআলন ঈলল্লখ কযা লে, অয তম াভরাগুলরায ালথ 

অর-িাআদা জত্ত্বড়ত তগুলরায তক্ষলে তকান ফযমাত্ত্বে ফা ংগেলনয নাভ অরাদা কলয ঈলল্লখ 

কযা  ত্ত্বন। থোৎ এ িাআভরাআলন াযত্ত্বর এফলদা, ফাংরালদলয অনায অর আরালভয 

াভরাগুলরালক একআ বালফ ঈস্থান কযা ললে। 

ঈলযাে ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বযত্ত্বরম ভূলয অলরালক ুস্পষ্ট্বালফ প্রভাণ  AQIS এয ক্ষ তথলক 

একাত্ত্বধকফায অনায অর আরাভলক অর-িাআদায াখা ত্ত্বললফ দাত্ত্বফ কযা ললে, তখাদ 

AQIS এয অভীয অনায অর আরালভয ভুজাত্ত্বত্ত্বদনলক, ‚’অর-িাআদায ভুজাত্ত্বত্ত্বদন‛ ফলর 

ঈলল্লখ কলযলেন। াাাত্ত্ব ত্ত্বফিফযাী অর-িাআদায নরাআন প্রচাযনায কাজ কযা GIMF 

এয ক্ষ তথলক স্বীকৃত্ত্বত তদা ললে অনায অর আরাভ র AQIS এয ফাংরালদ 

াখা। এভনত্ত্বক AQAP এয আন্সাায ভযাগাত্ত্বমন  জাফাত অর-নুযায অয ত্ত্বযারা 

ভযাগাত্ত্বমলন  তথয লযাক্ষ বালফ ঈস্থাত্ত্বত ললে। নযত্ত্বদলক অনায অর আরালভয 
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ক্ষ তথলক তালদয একাত্ত্বধক ত্ত্বফফৃত্ত্বতলত ফরা ললে তাযা অর-িাআদা ঈভালদলয 

ফাংরালদ াখা। থোৎ অনায অর আরালভয ক্ষ তথলক এফং AQIS এয ক্ষ তথলক 

একআ দাত্ত্বফ কযা ললে। ুতযাং ভুজাত্ত্বত্ত্বদন ত্ত্বভত্ত্বিায ফযাালয াধাযন মোলয ধাযনা 

যালখন এভন ফযাত্ত্বেলদয জনয এ তয ত্ত্বদলনয অলরায ভলতা ত্ত্বযষ্কায তম অনায অর 

আরাভ, AQIS এয ফাংরালদ াখা, এফং অনায, অর আভাভ ার ভুজাত্ত্বিদ াখ 

ঈাভা ত্ত্বফন রাত্ত্বদন যাত্ত্বভাহুল্লা কতৃক প্রত্ত্বতত্ত্বষ্ঠত তানমীভ িাআদাতুর ত্ত্বজালদয একত্ত্বি ং। 

অয এ দাত্ত্বফলক স্বীকায কযা ললে তকান ঈৎ তথলক? তমখালন অর-িাআদায ক্ষ তথলক 

ফরা লে অনায অর আরাভ অর-িাআদায াখা, তখালন ফাংরালদলয তাগুলতয ত্ত্বফত্ত্ববন্ন 

ফাত্ত্বনী কতৃক এফং ফাংরালদলয ত্ত্বভত্ত্বিা এ কথালক স্বীকায কলযলে। এখন প্রশ্ন র তমফ 

‚ভানালজয বাআ ত্ত্বজাদ ভথেক‛ ত্ত্বনলজযা ত্ত্বফিা কযলেন এফং অত্বত্ত্বফিালয ালথ যলক 

ফরলেন তাযা ত্ত্বকলয ত্ত্ববত্ত্বত্তলত এ কথা ফরলেন? তাযা ত্ত্বক ভুত্ত্বরভলদয কথায ঈলয, 

ভুজাত্ত্বত্ত্বদলনয ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বযত্ত্বরলময ঈলয ভুযতাদ ফাত্ত্বনী  ফাংরালদলয ত্ত্বভত্ত্বিায কথালক 

স্থান ত্ত্বদলেন? নাত্ত্বক তাযা ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা ফলর তম অলদৌ ত্ত্বকেু অলে তা র্কলকে জালনন 

না? থচ এ ফেফয, ত্ত্বফফৃত্ত্বত, প্রকানা গুলরা নারাআলন যালবআলরফর ১/২ ঘন্টা ভ ত্ত্বনল 

একিু ভনলমাগ ত্ত্বদল খুজলরআ এ তথযগুলরা ত্ত্বত লজ তযান কযা ম্ভফ। নাত্ত্বক তাযা 

ত্ত্বপত্ত্বার ত্ত্বভত্ত্বিা র্কলকে জালনন ত্ত্বকন্তু তা খুলজ তদখায ত্ত্বযশ্রভিুকু কযায ভ তাযা 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ানত্ত্বন, অয তাআ না তজলনআ , জানায তচষ্ট্া োড়াআ ‚ভুক বাআ‛ ফা .তভুক বাআ‛-এয কাে 

তথলক তানা কথায ত্ত্ববত্ত্বত্তলত এলতা গুরুত্বূণে একত্ত্বি ত্ত্বফলল ‚ত্ত্বফললজ্ঞ‛ ভতাভত প্রদান 

কযলেন? মত্ত্বদ এয তমলকান একত্ত্বি কযা , তলফ ত্ত্বক তাযা তথয তযালনয তম ভূরনীত্ত্বত 

যীালত তদত্ত্বখল তদা লে তায নুযন কযলেন? 

ফাংরালদল ‚অআএ‛ এয নালভ তম াভরাগুলরায দা স্বীকায কযা লে এগুলরা ত্ত্বক অলর 

‚অআএ‛ কযলে? 

অনায অর আরালভয ফযাালয অভযা তম ভূরনীত্ত্বতগুলরা ঈলল্লখ কলযত্ত্বে তায অলরালক 

তদখা মা, আত্ত্বতভলধয ‘অর-াাত ত্ত্বভত্ত্বিা তন্টায‛ তথলক প্রকাত্ত্বত ‚অআএ‛-এয 

ত্ত্বপত্ত্বার আংলযজী ভযাগাত্ত্বমন ‚দাত্ত্বফি‛-এ একাত্ত্বধকফায ফাংরালদল চারালনা াভরায ফযাালয 

দা স্বীকায কযা ললে এফং ফাংরালদল মাযা ‚অআএ‛ এয ফযানালয কাজ কযলে তালদয 

স্বীকৃত্ত্বত তদা ললে। ত্ত্বতনত্ত্বি প্রভাণ এখালন তুলর ধযা র। 

১) দাত্ত্বফি ১২ – নলববয ১৮, ২০১৫ তত প্রকাত্ত্বত ‚Just Terror‛ নাভক এ ংখযাত্ত্বিলত 

ঈস্থান কযা ‚The Revival of Jiahd in Bengal‛ নালভয একত্ত্বি অত্ত্বিেলকর। এ 

অত্ত্বিেলকলর তাত্ত্ব কুত্ত্বন, ত্ত্বমায তালবরা এফং তালনী দারালন যাাত্ত্বপলদয তাত্ত্বজা 

ত্ত্বভত্ত্বেলরয ঈয াভরায দা স্বীকায কলয ফরা , ‚ত্ত্বখরাপায ধীনস্ত‛ দুত্ত্বি তর 

‚কু্রলিায ত্ত্বমায তালবর‛  ‚জাানী নাগত্ত্বযক তাত্ত্ব কুত্ত্বন‛ –এয ঈয াভরা চারা। 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

একআবালফ তালনী দারালনয াভরাযা ফযাালয ফরা  ‚ত্ত্বখরাপায বনযযা‛ এ াভরা 

চারা। এ অত্ত্বিেলকরত্ত্বিলত াখ অফদূয যাভালনয যাত্ত্বভাহুল্লা  ‚তায োেলদয‛ কথা 

প্রংায ালথ অলরাচনা কযা , মা ঈলিয ত্ত্বের ভূর তজএভত্ত্বফয (ারাঈিীন গ্রু) কাে 

তথলক ফা’আা াা। 

২) দাত্ত্বফি ১৪ – ১৩আ এত্ত্বপ্রর ২০১৬ তত প্রকাত্ত্বত ‚আখানুর ভুযতািীন’ নাভক ংখযা 

‚অআএ‛ –এয ফাংরালদলয অভীয অফু আিাীভ অর াত্ত্বনলপয াক্ষাৎকায প্রকা কযা 

, তমখালন ফাংরালদ তথা ঈভালদল ‚অআএ‛ এয রক্ষয-ঈলিয এফং ম্ভাফয 

ঈলিয দীঘে অলরাচনা তুলর ধযা । একআ ালথ এ ংখযালত অফু জানদার অর-

ফাঙ্গারী নালভ একজন ফাংরালদী ভুজাত্ত্বলযয কথা তুলর ধযা , ত্ত্বমত্ত্বন ঈত্তয ত্ত্বত্ত্বযালত 

‚অআএ‛ এয ল রড়াআ কযায ভ ভৃতুযফযন কলযন। অভযা অা কত্ত্বয মত্ত্বদ জাভা’অ 

ত্ত্বললফ জাভাতুর ফাগদাদী একত্ত্বি খাাত্ত্বযজ জাভা’অ তথাত্ত্ব এ ফাংরালদী ভুাত্ত্বজলযয তনক 

ত্ত্বনযালতয ত্ত্ববত্ত্বত্তলত এফং ত্ত্বতত্ত্বন মত্ত্বদ ভুাত্ত্বত্ত্বদন  ভুজাত্ত্বত্ত্বদন তযা ংগ্রন না কলয 

থালকন তলফ অল্লা ুফানাহু া তা’অরা তালক ীদ ত্ত্বললফ কফুর কযলফন। 

৩) অভাি – এখন মেত ‚অআএলয‛ নালভ মলতাগুলরা াভরাযা দা স্বীকায কযা ললে, 

তায ফআ ললে অভাি (Amaq) ত্ত্বনঈম এলজন্সীয ভাধযলভ। াধাযনবালফ জাভাতুর 

ফাগদাদীয ত্ত্বভত্ত্বিা নীত্ত্বত র ফ ালযালনয খফয প্রথলভ অভালিয ভাধযলভ স্বীকায কযা, 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

এফং তাযয নযানয ত্ত্বপত্ত্বার প্রকানায ভাধযলভ স্বীকায কযা। এজনয যাত্ত্বয, িালর 

এফং ত্ত্বভযী ত্ত্বফভান াভরা প্রত্ত্বতত্ত্বি তক্ষলেআ ফেপ্রথভ অভাি ত্ত্বনঈম এলজন্সীয ভাধযলভ দা 

স্বীকায কযা । 

তএফ তদখা মালে অনায অর আরালভয ভলতা ফাংরালদলয ‚অআএলয‛ তক্ষলে দুআ 

ত্ত্বদক তথলকআ একআ দাত্ত্বফ কযা লে, এফং দাত্ত্বফ স্বীকায কযা লে ভুযতাদ ফাত্ত্বনী  

ফাংরালদলয ত্ত্বভত্ত্বিা ক্ষ তথলক। ুতযাং এ ত্ত্বফলত্ত্বি ত্ত্বযষ্কায তম অর-িাআদা এফং জাভাতুর 

ফাগদাদী ঈব জাভালতয কাজ ত্ত্বক্রবালফ এখন ফাংরালদল চরলে। ুতযাং বফত্ত্বিক 

ত্ত্বজাদলক ভথেনকাযী [লমলতু এ দুত্ত্বি জাভা’অয ধীলনআ ফতেভালন ত্ত্বফলিয ৯০% এয তফত্ত্ব 

ত্ত্বজাদী তানমীভ কাজ কযলে] এফং ত্ত্বজাদলক পাযমুর অআন ফলর মাযা ত্ত্বফিা কলযন, 

তালদয জনয ঘলয ফল থাকায অয তকান জুাত থালক না। কাযণ তমলকান ত্ত্বফচালয (অত্ত্বন 

অর-িাআদালক াি ভলন করুন, ত্ত্বকংফা জাভাতুর ফাগদাদী/‛অআএ‛ তক) াি জাভা’অ 

এখন ফাংরালদল ত্ত্বফদযভান অলে, অয এিা স্বীকৃত্ত্বত তখাদ অর-িাআদা  ‚অআএ‛-আ 

ত্ত্বদলে। 

অভায ম্মাত্ত্বনত ভুত্ত্বরভ বাআলযা! দ্বীলনয পযম একত্ত্বি ত্ত্বফধালনয ফযাালয, পাযমুর অআন 

অভলরয ফযাালয, াি জাভা’অলক খুলজ তফয কযায ফযাালয, পযম ারলনয জনয এ 

জাভা’অয ালথ অফদ্ধ ফায ফযাালয – এলতাগুলরা তযত গুরুত্বূণে  তভৌত্ত্বরক প্রলশ্নয 



 এ দ্বীন তাত্ত্বিকতায না, এ ভানাজ ত্ত্বনত্ত্বিতায ভানাজ না 

ফযাালয ত্ত্বেক তথয ত্ত্বেক দ্ধত্ত্বতলত জানায প্রলচষ্ট্া োড়া এযকভ ফস্থান তনা, তা প্রচায 

কযা এফং এ ফস্থালনয ত্ত্ববত্ত্বত্তলত ত্ত্বদ্ধাত তনা ত্ত্বকবালফ ভানত্ত্বফক ফুত্ত্বদ্ধফৃত্ত্বত্তক ত্ত্বকংফা 

াযীাগত – তকান ত্ত্বদলক তমৌত্ত্বেক ফা Justifiable লত ালয? 

ুফান’অল্লাহ্।  

 ﴾٢٤﴿ تَْحكُُمونَْ َكْيفَْ لَكُمْْ َما

‚ততাভালদয ত্ত্বক র? ততাভযা তকভন ত্ত্বদ্ধাত ত্ত্বদে?‛ [অর-িারাভ, ৩৬] 

 

ঈত্থাত্ত্বত ংলয ভালঝ প্রথভত্ত্বিয গুরুত্ব ত্ত্বফলফচনা এ ঈত্তযত্ত্বি অরাদা বালফ একত্ত্বি 

justpaste.it পাআলর ংকত্ত্বরত কযা ললে। ম্মাত্ত্বনত বাআযা এত্ত্বি প্রচায কযায ভ এ 

ত্ত্বরঙ্কত্ত্বি ফযফায কযলত ালযন, মত্ত্বদ তপাযালভয ত্ত্বরঙ্ক তায কযা ম্ভফ না । একআ ালথ 

এ তরখাি, ত্ত্বফলল কলয ‚১) তকান জাভা’অয ালথ ত্ত্বজাদ কযলফা? ফাংরালদল ত্ত্বক ঈমুে 

জাভা’অ অলে মাযা ত্ত্বেক বালফ ত্ত্বজাদ কযলে? ‛ -এ প্রলশ্নয ঈত্তযত্ত্বি াধযভত তপফুলক 

এফং নযে তনাি/িযািা/লাষ্ট্ কযায জনয নুলযাধ কযলফা। মালত কলয মালদয ভলধয 

অলর ং কাজ কযলে তাযা তয নুধাফন কযলত ালযন অল্লায আো, এফং মাযা 

ংফাদী তালদয তমন তকান জুাত না থালক। 

জািলআি.আি ত্ত্বরঙ্ক- https://justpaste.it/Ansar_AQ।   
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